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Hoofdluiscontrole 

Op maandag 8 mei, de 

maandag na de 

meivakantie is er weer hoofdluiscontrole. 

Denkt u eraan om geen gel in de haren van 

de kinderen te doen 

Namens de luizenpluismoeders alvast 

hartelijk dank voor jullie medewerking. 

 

Studiedag 24 mei a.s. 

Deze datum is het voor de kinderen opnieuw 

een vrije dag! 

 

Schoolfotograaf 26 juni 

Het duurt nog even maar alvast de datum. 

Op deze dag komt de 

schoolfotograaf voor het 

maken vann portretfoto’s en 

groepsfoto’s. 

 

Onderhoud tuin 

Steven Houweling heeft aangegeven een 

stukje onderhoud van de tuin op zich te 

willen nemen.  

Wie wil hem  hierbij helpen?  

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! 

 

Ouderfonds en bijdrage schoolreizen en 

schoolkamp 

We hebben de bijdragen van iedereen mogen 

ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank! 

 

Koningsspelen 

Het koningsontbijt en de koningsspelen 

vandaag waren een groot succes!  

 

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 22 juni a.s. 

 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

 

Let u er op dat afspraken voor logopedie 

(vanaf groep 3) tandarts, huisarts e.d buiten 

schooltijd gemaakt moeten worden. Alleen 

voor ziekenhuisafspraken is er een 

uitzondering. 
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Groep 1 en 2  

Na de meivakantie is ons nieuwe thema: 

“Eropuit”. Wij willen u vragen of de kinderen 

voor ons knuffelmuseum knuffels mee mogen 

nemen, die op school mogen blijven.  

De letter van de week is:”f” en vanaf 22 mei 

de letter “t”.Het meespeelhalfuurtje is 

woensdag 10 mei. 

 

Groep 5 en 6 

Dinsdag 23 mei gaan we op schoolreis met 

groep 5/6. Na de meivakantie volgt de 

verdere informatie. 

 

Schoolvoetbal: 

Matthijs en John, hartelijk bedankt voor 

het coachen. Fijn dat er ook zoveel ouders 

kwamen supporten. De kinderen hebben 

genoten. 

 

Vrijdag 19 mei is het sportdag voor groep 5 

t/m 8. 

 

Inmiddels is iedereen druk bezig met het 

oefenen op zijn/haar muziekinstrument. Op 

maandag 19 juni is er een uitvoering op 

school.  De uitnodiging volgt nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 en 8 

Het schoolvoetbal is weer achter de rug. 

Christa en Steven bedankt voor het coachen 

van de teams.  

Valery heeft namens onze school meegedaan 

met de provinciale voorleeswedstrijd. Helaas 

heeft ze niet gewonnen maar wat was ze 

goed! Goed gedaan Valery.  

Het verkeersexamen zit er ook op voor dit 

jaar. Iedereen is geslaagd voor het theorie -

en praktijk gedeelte. Gefeliciteerd.  

Na de meivakantie krijgen de kinderen van 

groep 8 de uitslag van de IEP mee naar huis 

zodra deze binnen is.  

Vrijdagmiddag 12 mei wordt een 

watersportdag georganiseerd bij Vertigo 

Vrijdag 19 mei is het sportdag voor groep 5 

t/m 8.  

Schoolkamp is van woensdag 31 mei t/m 

vrijdag 2 juni. We hebben er al zin in! 

Houdt u dinsdag 4 juli vrij voor onze 

musical? Het belooft weer een spectakel te 

worden!  

 

Website 

www.goedepolder.nl  

Neemt u gerust eens een kijkje! 

 

 Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra- Flikweert 

http://www.goedepolder.nl/

