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Koningsspelen 

We beginnen morgen,  

20 april met het 

Koningsontbijt. Hiervoor 

vragen wij de kinderen in 

een plastic tas, een 

bord, beker en bestek 

mee te brengen voorzien van naam. We 

vervolgen de ochtend met spelletjes voor de 

hele school.  De kinderen krijgen tussendoor 
iets te eten en te drinken in de ochtendpauze. 

’s Middags zijn alle kinderen vrij.  

De meivakantie is van 23 april t/m vrijdag 4 

mei. 

 

Sportdag 25 mei 

Er zijn al ouders die zich hebben opgegeven 

voor de sportdag. Dankjulliewel! 

Jullie horen meer van ons.  

Maar we kunnen nog ouders gebruiken, dus 

geeft u zich nog op? Alvast bedankt.  

 

Eendjesrace 2 juni a.s. 

Dit schooljaar doen we mee aan de 

eendjesrace. Dit is een goede doelen actie 

voor KIKA. Hierover volgt na de meivakantie 

meer informatie. 

 

Studiemiddagen – leerlingen vrij 

In verband met de studiemiddagen van de 

leerkrachten zijn de kinderen vrij op 

dinsdagmiddag 15 mei en en dinsdagmiddag 

12 juni a.s. 

 

CITO 

De cito-eindtoetsen worden afgenomen in de 

periode tussen 21 mei en 1 juni. 

 

 

 

Muziek, dans, beeldende vorming 

Onze Primas-vakleerkrachten verzorgen op 

onze scholen lessen expressie. Wij vinden 

het geweldig, dat zij naast onze eigen 

lessen, deze lessen verzorgen. 

Juf Teatske geeft muziek in groep 1-2 en 

groep 3-4. 

Juf Conny zal lessen dans verzorgen en juf 

Bo beeldende vorming. Beiden komen in de 

maand juni. 

Daarnaast is in groep 5-6 het project “Heel 

Veere speelt” verzorgd door de 

muziekschool en Veere’s genoegen van start 

gegaan. 

Ook Wieger wordt wakker krijgt een 

vervolg…. Beide projecten worden afgesloten 

met een optreden dat plaats zal vinden op 

vrijdagavond 22 juni. 

 

Hoofdluiscontrole 

Bij de laatste controle is 

opnieuw geen hoofdluis 

geconstateerd! 

De volgende controle is na de 

meivakantie op maandagmorgen 7 mei. 

Let op! De controle kan alleen goed 

uitgevoerd worden wanneer kinderen geen 

gel in het haar hebben. Wilt u daar weer 

rekening mee houden. Alvast bedankt voor 

de medewerking.  

 

Bibliotheek op school en Columbus 

  

 

 

De Columbus komt weer op donderdag  

31 mei a.s. 
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MR 

Hans van Grondel treedt af aan het eind van 

dit schooljaar. Daardoor ontstaat er, met 

ingang van het nieuwe schooljaar een 

vacature. Wanneer u zich kandidaat wilt 

stellen, wilt u dit dan aan mij ( Theuny) 

doorgeven. Onze MR bestaat uit twee 

ouders en twee personeelsleden. 

Hans willen we vanaf deze plaats alvast 

hartelijk danken voor zijn inzet als MR-lid in 

de afgelopen drie jaar. 

 

Groep 1-2 

We hebben de afgelopen weken gewerkt 

over het thema: “Beestenboel” van de 

Kinderkunstweek en “Pasen/bloemen”.  

De letters “k” en “o” zijn aan bod gekomen.  

Nu werken we over het thema “Familie”, 

waarbij de letters “f” (familie) en “l” (de 

liefste moeder) aan bod komen.  

Na de meivakantie werken we nog 1 week 

over dit thema. Hierna zullen we gaan 

starten met ‘de ruimte’. Hierbij staat  

de letter ‘r’ (ruimte/raket) centraal.  

Het volgende meespeelhalfuurtje is vrijdag 

18 mei. 

Elke dinsdagmiddag mogen de kinderen een 

boek uitkiezen in de schoolbibliotheek. 

Op dinsdag 8 mei is de uitleen in de ochtend. 

We gymmen altijd op dinsdagochtend. Willen 

jullie erop letten dat je kind gymkleren én 

gymschoenen bij zich heeft? 

Op dinsdag 22 mei gaan we met groep 1/2 

op schoolreis! Meer informatie volgt na de 

meivakantie. 

 

Groep 3-4 

Na de meivakantie begint alweer de laatste 

periode van dit schooljaar.  

Voor groep 4 zijn er nog twee tafels te 

leren, de tafel van 8 en de tafel van 9. 

Daarna kennen we alle tafels tot 10.  

Dinsdg 8 mei gaan we op schoolreis. De 

kinderen hebben hiervan reeds de 

uitnodiging ontvangen.  

 

Groep 5-6  

Vorige week hebben we tijdens de 

buitenlesdag een les gehad over de 

pelargonium. Uiteraard hebben de kinderen 

er zelf een gekregen. Tijdens de 

meivakantie krijgen de kinderen hem mee 

naar huis om het plantje daar te verzorgen. 

Na de meivakantie  moeten ze hem weer mee 

naar school nemen, omdat ze van Groei en 

Bloei komen kijken hoe het verzorgen en de 

groei verloopt. In de Bode van deze week 

staat een leuk stukje over deze les in onze 

klas met foto. 

Op woensdag 9 mei (de dag na de schoolreis) 

gaan we met de kinderen na de pauze naar 

het gitaaratelier voor een workshop. 

Juf Ellen en juf Theuny zijn in onze groep 

gestart met de VIVOlessen. 

 

Groep 7-8 

Meivakantie, nu al? Wat gaat de tijd snel! 

Nog even en voor je het weet zwaaien we 

groep 8 uit. We gaan dus flink aan de slag 

met de musical!  

Ook komt de schoolreis en de sportdag er 

natuurlijk aan, dus wij gaan een leuke tijd 

tegemoet met elkaar. 

Ook doen we mee met de bank battle, een 

leuke quiz onder schooltijd. Dit wordt 

georganiseerd door de Rabobank en zet de 

groep samen aan het werk.  

Maar nu eerst twee weken vrije tijd. Geniet 

ervan ! 

 

Ziekmelden  

Wilt u voor schooltijd even 

bellen. Vanaf 8 uur is er 

altijd iemand aanwezig. 

 

Vakantieverlof buiten schoolvakanties.  

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids hfd. 7.8 

Vraag uw aanvraag tijdig aan. In verband 

met strengere eisen kan de aanvraag meer 

tijd in beslag nemen. 

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:              

de goede polder.  

 

Website 

www.goedepolder.nl 

We wensen ieder een fijne meivakantie. 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 
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