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Personeel. 

De formatie voor volgend jaar is bekend. 

Er komt komend jaarverandering in  

groep 5-6 en groep 7-8.  

Juf Elly gaat de taak van juf Dorothea 

overnemen. Zij gaat dus een dag lesgeven 

aan groep 5-6 en gaat de BAPO-vervanging 

doen van juf Marianne.  

Juf Evelien komt de hele week lesgeven in 

groep 7-8. Met uitzondering van de 

vrijdagmiddag. 

Juf Danitsja gaat ons helaas verlaten. Zij 

gaat werken op ’t Klinket in Koudekerke. 

We laten haar natuurlijk niet zomaar gaan…. 

later hierover meer. 

Juf Dorothea gaat op vrijdagmorgen 

versxchilllende groepn ondersteunen en met 

groepjes kinderen werken. Zij geeft op 

vrijdagmiddag les in groep 7-8. Daarnaast 

zal zij 1 keer in de maand juf Minka 

vervangen in groep 1-2. Juf Minka krijgt dan 

extra tijd voor haar IB-taak. 

Best hele veranderingen dus allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorte Nina. 

Wij feliciteren juf Petra en Francis met de 

geboorte van hun dochterje Nina die op 26 

april is geboren. Wij wensen hen veel geluk. 

 

Studiedag 24 mei a.s. 

Voor de kinderen nogmaals een vrije dag! 

 

 

 

 

Eindtoets groep 8 

De uitslag van de IEP-toets, de eindtoets 

waarvoor we met onze vereniging hebben 

gekozen is binnen. De kinderen hebben 

allemaal ontzettend hun best gedaan en ze 

mogen trots zijn op zichzelf! 

Opnieuw scoren we dit jaar boven het 

landelijk gemiddelde. 

 

Cito-toetsen 

De Citotoetsen worden weer  afgenomen  

tussen 6 en 16 juni. 

 

Onderhoud tuin 

 

 
De werkdag van de juf.  

Eerst onkruid wieden en daarna op 

schoolreis.  

Is er echt niemand die ons en Steven zo af 

en toe een handje kan helpen? 

Zie vorige nieuwsbrieven! 

 

Afsluiting muziekproject 

In groep 5-6 wordt muziekles gegeven door 

docenten van de muziekschool. Zij worden 

geassisteerd door mensen van Veere’s 

genoegen. Ook stelt Veere’s genoegen voor 

de muziekinstrumenten beschikbaar. De 

kinderen krijgen de instrumenten mee naar 

huis om hun opdrachten te oefenen. 

 

 Jaargang 20  2016-2017 

 

 

 



 
  

Op maandag 19 juni a.s. treden de kinderen 

op voor alle leerlingen om half 12.  

De ouders van de leerlingen van groep 5-6 

daarbij van harte uitgenodigd 

 

Sponsoractiviteit 6 juli a.s. 

Noteert u alvast deze datum!  

Later hierover meer. 

 

Schoolfotograaf 26 juni 

Op deze dag komt de 

schoolfotograaf voor het 

maken van alleen de 

groepsfoto’s! 

Geen portretfoto’s zoals per abuis in de 

vorige nieuwsbrief werd vermeld. 

 

Oproep 

Heeft u lege glazen potjes. Wilt u ze 

verzamelen en meebrengen naar school. 

Wij hebben er heel veel nodig voor onze 

kerstwandeling door het dorp. Namens de 

organisatie hartelijk dank! 

 

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! 

 

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. 

 

Graag willen we jullie nog wijzen op de 

VakantieBieb-app! 

Dankzij deze app kunnen kinderen ook in de 

zomer blijven lezen. Door te blijven lezen 

tijdens de vakantie  wordt  de terugval van 

het AVI-lezen tegengegaan. Dat is natuurlijk 

geweldig.  

De app kan vanaf 1 juni gedownload worden . 

Hoe u dit kunt doen is te zien op het 

instructiefilmpje op www.vakantiebieb.nl 

Doen! 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

 

Groep 1 en 2  

We werken deze weken nog over het 

thema:”Eropuit”. 

De letter van de week is:”t” en vanaf 12 juni 

de letter:”a”. 

Het meespeelhalfuurtje is vrijdag 2 juni. 

 

Groep 7 en 8 
Nog  even en we gaan op schoolkamp. De 
kinderen hebben het boekje met informatie 
mee gekregen naar huis. Wilt u ervoor zorgen 
dat de kinderen alle spullen mee nemen voor 
kamp?  
Dinsdag 4 juli vindt de musical plaats van 
groep 7/8. Binnenkort krijgt u meer informatie 
hierover wat betreft kaartverkoop voor deze 
fantastische avond!  

 

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.vakantiebieb.nl/
http://www.goedepolder.nl/

