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Een nieuw schooljaar 

 

 

Het nieuwe schooljaar is 

weer van start gegaan. Leuk 

om alle kinderen weer te 

zien en hun enthousiaste vakantieverhalen te 

horen. 

 

Stakingsdag 12 september 

Op woensdag 12 september a.s. zijn Zeeland 

en Zuid-Holland de laatste twee provincies 

van de estafettestaking, georganiseerd door  

PO in actie en de vakbonden onder het 

motto “Hart voor het onderwijs”. 

Wij staan achter deze actie maar de school 

blijft deze dag wel open. Wij maken ons, met 

name zorgen over het lerarentekort wat de 

komende jaren steeds groter dreigt te 

worden. We hebben nu nog de luxe van extra 

formatie (zie: nieuwsbrief 8 van vorig 

schooljaar) maar ook in onze organisatie 

hebben we redelijk wat oudere leerkrachten 

die de komende jaren met pensioen zullen 

gaan. Of alle vacatures dan weer ingevuld 

kunnen worden…? 

Om aandacht te vestigen op deze 

problematiek zal op school het lesprogramma 

worden aangepast. 

U ontvangt nog nadere informatie in een 

aparte brief over deze dag. 

 

Inloopmiddag 

Maandag 27 augustus  a.s. is van 16.00-17.00 

uur in alle groepen de inloopmiddag. U kunt 

samen met uw kind(eren) een kijkje nemen in 

de groep(en). Daarnaast krijgt u gelegenheid 

de boeken in te kijken en de materialen te 

zien waar de kinderen mee gaan werken dit 

jaar. Met de ouders van groep 3, 5 en 7 

wordt een afspraak gemaakt voor een 

kennismakingsgesprek. De kinderen van 

groep 7 nodigen we uit om bij dit gesprek 

aanwezig te zijn. 

U bent van harte welkom.  

 

Hoofdluiscontrole  

Bij de controle deze week 

was alles oké! 

Dat is dus een goede start van het jaar. 

We zoeken nog ouders die mee willen helpen 

met de controles. Omdat we op dit moment 

geen ouders erbij hebben uit groep 1-2, is 

de voorkeur voor ouders uit die groep. 

 

Ouderhulp 

We zijn blij met alle aangemelde hulp.  

De leerkracht zal zelf contact met u 

opnemen of heeft dit 

waarschijnlijk al gedaan om 

verdere afspraken met u te 

maken.  

Met de ouders die zich hebben opgegeven 

voor een werkgroep nemen we contact op in 

de loop van het schooljaar wanneer dit aan 

de orde is. 

Ook hebben meerdere ouders zich 

oaangemeld als klusouder. We nemen graag 

contact met u op, op het moment dat er iets 

gedaan moet worden. 

 

Kangoeroedag 19 september 

Op woensdagochtend 19 september gaan we 

met groep 1 en 2 meedoen met de Giga 

Kangoeroedag bij korfbalvereniging ONDO. 

De kinderen zullen tijdens deze ochtend 

leuke (korfbal)spelletjes doen samen met 

andere kleutergroepen van verschillende 
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basisscholen. 

De kinderen mogen in 

sportkleren en  

–schoenen naar school 

komen. Voor eten en 

drinken wordt 

gezorgd deze 

ochtend.  

Wilt u zorgdragen dat uw kind een 

stoelverhoger meeneemt i.v.m. het vervoer 

per auto.  

 

Op woensdagmiddag 19 september wordt 

een tournooi georganiseerd voor de groepen 

3-4, 5-6 en 7-8. ( zie bijlage). Wanneer uw 

kind mee wil doen, vul dan het 

aanmeldformulier in en lever het in bij de 

leerkracht. 

 

Huiswerkklas                                             

Het is tot aan de herfstvakantie geen 

huiswerkklas. De kinderen en ouders kunnen 

deze periode bekijken of ze het nodig 

vinden om naar de huiswerkklas te gaan. Na 

de herfstvakantie starten we bij minimaal 3 

aanmeldingen. Deze klas is voor de kinderen 

van groep 7/8 op dinsdagmiddag van 15.00 – 

15.45 bij juf Evelien. Hierover krijgt u later 

nog meer informatie.  

 

Bibliotheek op school en Columbus. 

 
U krijgt bericht wanneer we weer gaan 

starten met de uitleen van boeken op school. 

 

De Columbus komt op donderdag 13 

september a.s. 

 

Groep 1-2 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! 

Wat was het leuk om iedereen weer te zien 

en de leuke vakantieverhalen te horen! Wij 

hebben in ieder geval weer ontzettend veel 

zin in het nieuwe jaar! Zoals jullie misschien 

al hebben gezien, zijn er wat kleine 

veranderingen te zien in het lokaal. Zo 

hebben we het een en ander verschoven en 

hebben we een nieuw planbord waarop de 

kinderen kunnen kiezen welke activiteit ze 

willen doen tijdens het spelen en werken. 

- Op dinsdagmiddag zal juf Marianne van 

14.15 tot 15.15 uur in de klas komen. Juf 

Nikie gaat dan met groep 5/6 gymmen. 

- De afgelopen week zijn we gestart met het 

thema ‘Welkom’ en ‘Op de camping’. De 

letters ‘w’ (welkom) en ‘k’ (kamperen) staan 

de komende weken centraal.  

- Het eerste meespeelhalfuurtje zal zijn op 

woensdag 5 september.  

- We gymmen altijd op dinsdagochtend. 

Willen jullie erop letten dat je kind 

gymkleren én gymschoenen bij zich heeft? 

- Op woensdag 19 september gaan we met 

groep 1 en 2 meedoen met de Giga 

Kangoeroedag bij korfbalvereniging ONDO.  

Groep 3-4 

We zijn weer begonnen! De vakantie is weer 

voorbij en de eerste dagen zitten er al weer 

op. Dat was best een beetje spannend. 

 

Wij gymmen op dinsdagmiddag in de grote 

gymzaal. Op deze dag nemen de kinderen hun 

gymkleding mee.  

Op maandagochtend hebben we ook gym 

maar dan doen we een spel op het 

schoolplein. De kinderen hebben hiervoor 

geen speciale gymkleding/schoenen nodig.   

 

Vrijdagochtend 31 augustus a.s. hebben de 

kinderen een excursie naar de Zeeuwse 

Muziekschool te Middelburg. De kinderen 

krijgen die ochtend een workshop 

wereldpercussie. Wilt u zorgdragen dat uw 

kind een stoelverhoger meeneemt i.v.m. het 

vervoer per auto. Eten en drinken wordt 

verzorgd. We zijn om 12.00 uur weer terug 

op school. 

 

Groep 5-6 

Na een heerlijke zonnige zomervakantie zijn 

we afgelopen week weer gestart. 

Een klein, gezellig groepje kinderen, die er 

allemaal zin in hebben. We hebben eerst 

naar de vakantieverhalen geluisterd. 

Hiervoor hebben ze allemaal een herinnering 

meegenomen aan hun vakantie. Het hangt 



 
  

achterin onze klas en als u tijdens de 

inloopmiddag komt, kunt u het bekijken. 

We gaan er een fijn schooljaar van maken. 

 

Groep 7-8 
Groep 7/8 is opgestart! Natuurlijk is het 
jammer dat de vakantie voorbij is, maar 
eigenlijk hadden de meeste kinderen best wel 
zin om te beginnen. Het is gelijk gezellig op 
het plein in de pauze, er wordt 
samengespeeld als één klas. Een gigantisch 
lummelspel is nu favoriet. De klas heeft tijdens 
‘Goed van Start’ aangegeven dat ze graag een 
rustige en gezellige groep willen zijn. Daar 
gaan we voor. Komt u af en toe eens binnen 
wandelen? Ook de kinderen van de 
bovenbouw vinden het erg leuk om de klas te 
laten zien of het werk waar ze mee bezig zijn.  

 

Data komende periode 

 Maandag 27 augustus inloopmiddag 

tussen 16.00 en 17.00 uur 

 Week van 3 september 

kennismakingsgesprekken voor de 

ouders van groep 3 en 5 en voor de 

ouders + kinderen van groep 7 

 Woensdag 5 september 

meespeelhalfuurtje groep 1-2 

 Dinsdag 12 september ludieke actie 

op school tijdens estafettestaking 

basisonderwijs 

 Woensdag 19 september 

korfbaltournooi 

 Donderdag 13 september Columbus 

 Vrijdag 28 september 

meespeelhalfuurtje groep 1-2 

 Kinderboekenweek 3 t/m 11 oktober 

 Vrijdag 5 oktober leerlingen vrij 

i.v.m. studiedag leerkrachten 

 Donderdag 11 oktober Columbus 

 Vrijdag 12 oktober juffendag,  

groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 

 15 t/m 19 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

Website 

www.goedepolder.nl 

 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 

 


