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Onderhoud tuin 

Herhaalde oproep! 

We zijn op zoek naar (een) ouder(s) of 

grootouder(s) die wil(len) helpen bij  het 

onderhoud van de tuin. 

Het gaat vooral om het onkruidvrij 

houden van het hoekje met de auto 

op het plein van groep 1 en 2, omdat hier het 

onkruid niet weggebrand kan worden.  

Daarnaast het snoeien van de struiken 

rondom de achthoek bij het grote plein.  

 

Opbrengst zending maandagmorgen 

Dit jaar sparen we voor stichting 

vluchtelingenwerk. 

 

Geeft u uw kinderen geld mee voor dit goede 

doel? Het wordt iedere maandagochtend in 

de klassen opgehaald. 

Namens vluchtelingenwerk hartelijk dank! 

 

Uitdelen uitnodigingen voor verjaardagen 

Verzoek om uitnodigingen voor feestjes bijv. 

bij het hek uit te delen en niet in de klas. 

 

Ouderfonds en bijdrage schoolreizen en 

schoolkamp 

Van de meeste ouders hebben we de 

bijdragen ontvangen. Waarvoor onze 

hartelijke dank. Mocht u de ouderbijdrage 

en/of de bijdrage voor 

schoolreis/schoolkamp nog niet hebben 

betaald dan zien we die graag z.s.m. 

tegemoet. 

 

Schoolreizen 1 t/m 4  

De datum van het schoolreisje voor groep 1 

t/m 4 is verplaatst van donderdag 18 mei 

naar dinsdag 16 mei. 

 

Trek aan de bel  
 

 
 

Woensdag 22 maart is het weer zover. Wij 

trekken dan aan de bel en steunen daarmee 

de actie van het Lilianefonds. 

Zie de bijlage voor meer informatie. 

 

Kinderkunstweek 

Juf Bo heeft met de kinderen  

Van groep 3 t/m 8 gewerkt  

rondom dit thema. Tussen 22  

en 31 maart gaan we nog verder en zullen we 

nog lessen plannen tijdens crea rondom dit 

thema. 

   

Juffenfeest 

Het juffenfeest vieren we op woensdag 29 

maart a.s. Dit valt midden in de 

kinderkunstweek. We vieren ons feest 

daarom rondom dat thema. Nadere 

informatie volgt nog. 

 

Opschoondag 

Onze jaarlijkse opschoondag wordt gepland 

op vrijdag 31 maart a.s. De kinderen van 

groep 1 t/m 4 maken de tuin schoon rondom 

de school en de kinderen van groep 5 t/m 8 

gaan naar het strand. Nadere informatie 

volgt 
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https://www.nederlandschoon.nl/


 
  

Paasviering 

In de weekopeningen en weeksluiting  van 3, 

7  en 10 april leven we toe naar de 

Paasviering die gehouden wordt op 

donderdag 13 april. We vertellen de verhalen 

voorafgaand aan het paasevangelie en 

oefenen de liedjes die we tijdens de 

Paasviering zullen zingen.  

Vrijdag 14  t/m 17 april zijn de kinderen 

vrij. 

 

Personeel 

Juf Petra gaat volgende week met 

zwangerschapsverlof. We wensen haar een 

fijn verlof toe en danken haar voor haar 

inzet bij ons op school. 

 

Bibliotheek op school en de Columbus 

Elke dinsdagmiddag kunnen de kinderen hun 

boeken van de “bieb op school” ruilen voor 

een nieuw boek.  

De Columbus komt weer op 13 april a.s. 

 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

 

Groep 1 en 2  

Ons nieuwe thema is: “lente”. We willen een 

hoek inrichten als bloemenwinkel. Heeft u 

nog iets voor ons? We denken aan 

kunstbloemen, oude vazen, bloempotten enz. 

De letter vanaf 20 maart is: “e” en vanaf 3 

april: “z”. Het meespeelhalfuurtje is op 

vrijdag 7 april,   

 

Groep 3 en 4 

Vrijdag 24 maart mogen wij naar de 

tentoonstelling Kunstkoppen in Koudekerke. 

De tentoonstelling is van 11.30-12.00. We 

zijn dan waarschijnlijk wat later terug. 

 

Momenteel zij we bezig met het project 

“Wieger wordt wakker”. Dit is een 

muziek/dans project. Op vrijdagavond 24 

maart is er een voorstelling waar we aan mee 

mogen doen en waar u als ouders naar mag 

komen kijken. De voorstelling zal plaats 

vinden in Het Akkoord in Veere. Het begint 

om 19.00 en duurt ongeveer een half uurtje. 

Achteraf is er limonade voor de kinderen. Ik 

verwacht natuurlijk dat alle kinderen komen.  

 

Groep 5/6 

Vrijdag 17 maart starten we met het 

muziekproject “Heel Veere speelt”. 

Dit is een project van de muziekschool en 

wordt gegeven door muziekdocenten en 

vrijwilligers van muziekverenigingen.  

Gedurende 10 weken krijgen de kinderen 

theorie- en instrumentale lessen. 

Dit houdt ook in dat ze les krijgen om een 

instrument (trompet, trombone, saxofoon 

e.d) te bespelen. In juni wordt het project 

afgesloten met een voorstellling. 

 

Voetbal: Ik wil graag een rooster maken 

voor  het schoolvoetbal. Welke ouders willen 

er rijden,  hoeveel kunnen er in de auto en 

wie kan er heen/terug rijden. Dit zowel voor 

de jongens op 29 maart als voor de meisjes 

op 5 april. 

De jongens worden gecoached door de vader 

van Nino en de meisjes door vader van 

Vjenna. 

Zijn er nog ouders die als begeleider mee   

willen? 

Graag doorgeven aan de leerkracht. 

 

Ontdekkasteel: Welke ouder wil er op 

maandagmiddag van 14.30 -15.15 uur helpen 

bij het ontdekkasteel in groep 5/6? 

 

Groep 7/8 

De huiswerkklas start met de tweede ronde. 

Voor nadere informatie zie de mail die 

vorige week donderdag aan alle ouders van 

groep 7-8 is verzonden. 

Verkeersexamen. Op donderdag 6 april vindt 

het theoretisch verkeersexamen plaats 

hierop school om 10.15 uur. Op donderdag 13 

april is het praktijk gedeelte van het 

examen. De kinderen hebben de route voor 

het examen al meegekregen naar huis. Deze 

route in bedoeld om te oefenen met uw kind. 

We hebben gemerkt dat de kinderen vooral 

de theorie lastig vinden. Wilt u met uw kind 

ook extra oefenen? Alvast bedankt. 

http://examen.vvn.nl/ Op deze site kunt u 

oefenexamen maken met uw kind.  

 

http://examen.vvn.nl/


 
  

Website 

Onze nieuwe website is online 

www.goedepolder.nl  

Neemt u gerust eens een kijkje! 

Ook deze nieuwsbrief kunt u hierop vinden. 

 

 Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra- Flikweert 

http://www.goedepolder.nl/

