
 

CBS De Goede Polder Nieuwstraat 39 4354 AV Vrouwenpolder  

0118-596099 goedepolder@primas-scholengroep.n www.goedepolder.nl 

 

 

 

 

 

 

Eendjesrace 9 juni a.s.  

Dit schooljaar doen we mee 

aan de eendjesrace. Dit is een goede doelen 

actie voor KIKA. Alle kinderen hebben een 

envelop ontvangen en kunnen nu “eendjes” 

verkopen aan familie en vrienden. We 

hebben ondertussen gehoord dat sommige 

kinderen lid zijn van een vereniging die ook 

meedoet aan deze actie. Voor ons jammer 

dat deze verenigingen eerder de materialen 

hebben ontvangen en zodoende al konden 

starten met de actie… Hierdoor vissen wij 

bij een aantal kinderen “achter het net”… 

We ontvangen graag alle enveloppen uiterlijk 

donderdag 31 mei terug op school. 

En….op zaterdag 9 juni wensen we jullie veel 

plezier bij de watersportdag en de 

eendjesrace in Middelburg.  

Wie weet, vallen jouw “eendjes” in de 

prijzen! 

 

Studiemiddag – leerlingen vrij 

In verband met de studiemiddag van de 

leerkrachten zijn de kinderen vrij op 

dinsdagmiddag 12 juni a.s. 

 

Personeel 

De personeelsbezetting voor komend 

schooljaar is bekend. 

De tijdelijke benoeming van juf Nikie wordt 

verlengd en zij blijft les geven in groep 1-2. 

Haar taak wordt uitgebreid met de 

vrijdagochtend.  

 

 

 

 

 

 

Juf Minka krijgt zodoende iedere 

vrijdagochtend extra tijd voor haar taken 

als intern begeleider. Juf Dorothea hoeft  

nu groep 1-2- niet meer maandelijks een 

keer over  te nemen. Zij kan iedere 

vrijdagochtend besteden aan het  

begeleiden van individuele leerlingen. 

In de andere groepen zijn er geen 

wijzigingen. 

 

Vanaf het komend schooljaar hebben we, op 

basis van ons leerlingaantal, recht op 

vergoeding voor 3 groepen. Toch mogen we 

blijven werken met 4 groepen.  

De financiële vergoeding die we ontvangen 

voor o.a. werkdrukvermindering (resultaat na 

de stakingsacties!) wordt hiervoor ingezet. 

Iedere school van onze vereniging krijgt zo 

extra formatie, zodat we de groepen klein 

kunnen houden. 

 

Het betekent echter dat vergoeding voor 

verwarming, verlichting, schoonmaak en 

tuinonderhoud vanuit het Rijk, gebaseerd is 

op gebruik van drie lokalen en een kleinere 

schooltuin dan we in werkelijkheid hebben. 

Primas moet deze kosten wel betalen en 

investeert dus veel extra geld in onze 

school.  

Inzet en hulp van ouders bij o.a. schoonmaak 

en tuinonderhoud wordt erg gewaardeerd en 

wordt steeds meer noodzaak. Alle hulp is 

zeer welkom! 
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Primas-film  

De filmopnames zullen 

plaatsvinden op 

donderdag 14 juni a.s.  

(datum nog onder 

voorbehoud). 

 

Uitslagen eindtoets groep 8 

De uitslagen van de IEP- eindtoets zijn 

binnen. Alle kinderen hebben hun uiterste 

best gedaan. Onze schoolscore is 85. We 

zitten hiermee ruim boven het landelijk 

gemiddelde. Deze is nl. 81. 

 

Uitslag enquête: Tijd voor andere tijden 

In de bijlage ontvangt u de uitslag van de 

enquête die eind vorig jaar is gehouden 

onder de ouders en de leerkrachten. 

Op basis van de uitslag gaan wij op dit 

moment niet over tot het continuerooster of 

vijf-gelijke dagen model. 

 

Tennis-clinic  

Naast extra lessen dans, muziek en 

beeldende vorming ( zie vorige nieuwsbrief) 

wordt er voor groep 3 t/m 8 op donderdag 7 

juni een tennic-clinic 

verzorgd door tennisleraar 

Ronald v.d. Broek 

 

Rapportgesprekken 

Op dinsdag 19 juni krijgen de kinderen hun 

rapport mee naar huis. De 

rapportgesprekken zijn op woensdag 20 juni. 

U ontvangt hiervoor een uitnodiging.  

 

Bibliotheek op school en Columbus 

  

 

De Columbus komt weer op 

donderdag 31 mei a.s. 

 

Schoolbibliotheek 

We zijn heel blij met de ouders die de 

kinderen altijd helpen met de uitleen. Nu 

het schooljaar bijna is afgelopen willen we 

de collectie boeken weer omruilen. 

Graag willen we alle boeken weer terug op 

dinsdag 19 juni. Zo kunnen de 

bibliotheekouders er weer voor zorgen dat 

alles wordt afgerond en weer klaargezet kan 

worden voor het nieuwe schooljaar. 

 

MR 

In de vorige nieuwsbrief hebben we laten 

weten dat Hans van Grondel aftredend is en 

niet herkiesbaar, waardoor een vacature 

ontstaat binnen de oudergeleding van de MR. 

Debora Speksnijder heeft zich kandidaat 

gesteld. Wanneer er verder geen ouders 

zich kandidaat stellen, volgt Debora vanaf 

25 juni a.s Hans op. We zijn blij dat de 

vacature die ontstaat weer ingevuld kan 

worden. 

 

Project: windmolens  

In samenwerking met KEC Vrouwenpolder 

hebben we weer onze bijdrage kunnen 

leveren en de entree van het dorp mogen 

“versieren” met alle 

kleurrijke en 

fantasierijke 

windmolens. 

 

Typecursus 

Komend schooljaar zal, bij voldoende 

belangstelling, opnieuw een typecursus 

verzorgd worden voor de leerlingen van 

groep 7 en 8 door “de Typetuin”. Deze 

cursus wordt gegeven op maandagmiddagen 

na schooltijd. Twee jaar geleden heeft “De 

Typoetuin”voor het eerst de cursus bij ons 

op school gegeven naar alle tevredenheid. 

Voor groep 7 en 8 leerlingen is het heel 

waardevol dat ze snel kunnen typen voordat 

ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ze 

krijgen veel gemak van hun typevaardigheid. 

 

Zie de bijlage 

voor nadere 

informatie en 

aanmelding. 

Wanneer u voor 

1 augustus aanmeldt krijgt u of korting of 

een aantrekkelijke aanbieding! U kunt zelf 

kiezen.  

 

 

 

 

 



 
  

Groep 1-2 

Op dinsdag 22 mei zijn we met groep 1/2 op 

schoolreis geweest naar speel- en 

leerboerderij ‘Five Star Farm’! Wat hebben 

we lekker binnen en buiten gespeeld! Het 

was een gezellige dag met prachtig weer! 

De afgelopen weken hebben we gewerkt over 

het thema: “Familie”. De letters “f” en “l” 

zijn aan bod gekomen.  

 

Nu werken we over het thema “de ruimte”, 

waarbij de letter “r” (ruimte/raket) en “z” 

(zon/zweven) centraal staan.  

De Columbus (bibliobus) zal weer komen op 

donderdag 31 mei. 

Elke dinsdagmiddag mogen de kinderen een 

boek uitkiezen in de schoolbibliotheek.  

Dinsdag 19 juni moeten alle boeken 

ingeleverd worden. 

We gymmen altijd op dinsdagochtend. Willen 

jullie erop letten dat je kind gymkleren én 

gymschoenen bij heeft? 

 

Groep 5-6  

Na de meivakantie, de geweldige schoolreis, 

de leuke, leerzame gitaarworkshop enz. komt 

nu dan het laatste stukje voor de 

zomervakantie. 

Deze week al een klein beetje begonnen met 

de Cito`s. Volgende week gaan we daar mee 

door. De kinderen mogen een flesje water 

meenemen. 

 

De tuinmoeder is met groep 6 begonnen aan 

het werken in onze schooltuin. Heerlijk om 

alles te zaaien en dan weer te zien groeien 

en bloeien. 

 

Tevens groeien in de klas de pelargoniums 

flink door. Over een paar weken komt Groei 

en Bloei weer kijken hoe we er voor gezorgd 

hebben. 

 

Verder hoop ik dat iedereen lekker thuis 

oefent op zijn/haar instrument en dat we in 

juni kunnen genieten van de uitvoering. 

 

Groep 7-8 

Zo kort nog? Maar gelukkig hebben we nog 

lekker veel te doen! We zijn fanatiek aan 

het oefenen voor de musical. Op drie 

momenten in de week kunnen de ouders 

binnenlopen om te helpen met het oefenen 

van de tekst. (dinsdag 13.15-13.45, woensdag 

08.30-9.00 en donderdag 11.30-12.00). Er 

zijn al heel wat ouders geweest; ontzettend 

bedankt! 

Ook wordt er hard gewerkt aan het decor. 

We hebben allerlei materialen nodig, dus de 

kinderen zullen vast regelmatig vragen of 

thuis het één en ander te leen is. Alvast 

dank daarvoor. 

 

Verder zijn de kinderen van groep 7 met de 

Cito’s begonnen. Groep 8 moet daarom 

helaas veel zelfstandig werken, want het 

moet rustig zijn in de groep. Via deze weg 

willen we complimenten geven aan deze 

kinderen, want wat doen ze dat goed. 

 

Vergeet u de datum van de musical niet in uw 

agenda te zetten?  

Wij gaan ons best doen! 

 

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 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 
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