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Personeel 

We hebben u in de vorige nieuwsbrief laten weten 

dat juf Koos per 1 januari a.s. met pensioen zal 

gaan. We kunnen u nu laten weten dat we een 

nieuwe juf voor groep 1-2 hebben gevonden. Het 

is juf Nikie Geervliet. Ze heeft in eerste 

instantie een tijdelijke benoeming. Vandaag heeft 

ze kennis gemaakt met de kinderen in de klas. 

 

Juffendag   

Dit was een heel gezellige dag! 

De jubilerende juffen hadden ter ere van hun 

jubileum de kinderen een workshop dans 

aangeboden. De kinderen op hun plaats, hebben 

de juffen toegezongen en verwend met mooie 

cadeaus…. Het allermooiste cadeau was natuurlijk 

het receptenboek. Dank jullie wel jongens en 

meisjes. Wij, juf Elly, juf Dorothea en juf 

Theuny genieten volop van al die heerlijke 

recepten! 

 

Hoofdluiscontrole 

Bij de hoofdluiscontrole vorige week maandag is 

er gelukkig weer geen hoofdluis geconstateerd! 

 

Schoonmaak maandag 9 oktober 

Bedankt voor alle hulp deze dag. 

“Vele handen maken licht werk” was 

dan ook zeker van toepassing! 

Fijn dat jullie zo enthousiast 

meehielpen! 

 

Inloop zorggesprekken 

In de week van 20 november worden de 

gesprekken gepland. Wanneer u de leerkracht van 

uw kind wilt spreken kunt u dit aangeven bij de 

leerkracht. Wanneer de leerkracht aanleiding 

heeft om u te spreken dan zal zij zelf, u 

uitnodigen. 

 

 

 

 

 

Veiligheid bij het uitgaan van de school 

We vragen de kinderen bij het uitgaan van de 

school niet over het plein te rijden richting de 

kleuteruitgang zodat de kleuters ook ongestoord 

door hun ouders opgehaald kunnen worden. 

Aan u het verzoek om de uitrit vrij te houden bij 

het hek en de parkeerplaatsen zodat de kinderen 

daar de straat op kunnen om naar huis te rijden. 

Dank voor jullie medewerking! 

 

Bibliotheek op school en Columbus 

 donderdag 5 oktober is 

vervallen. 

Boeken kunnen zonder 

boete op donderdag 9 november worden 

ingeleverd in de bus. 

 

Vorige  week is juf Ine (medewerkster van de 

bibliotheek begonnen met een 

leesbevorderingsprojekt. Zij komt de komende 

weken op woensdag in elke groep met een speciaal 

programma om het lezen van boeken, teksten, 

gedichten e.d. te promoten bij de kinderen. In 

groep 7/8 gaat het over mediawijsheid en 

cyberpesten. 
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Huiswerkklas 

Er is maar 1 aanmelding binnengekomen voor de 

huiswerkklas. Dit is te weinig om de huiswerkklas 

van start te laten gaan. Wanneer er minimaal 3 

aanmeldingen zijn, kan de klas alsnog van start 

gaan! Meld uw kind dan deze week aan. 

Voor wie is de huiswerkklas? Voor kinderen in 

groep 7-8 die moeite hebben om thuis huiswerk 

te plannen en te maken. Tijdens de huiswerkklas 

op donderdagmiddag na schooltijd, werken de 

kinderen onder toezicht van de leerkracht aan 

hun huiswerk. ( let wel: het is geen extra lesuur 

waar de leerkracht lesstof uitlegt. De kinderen 

leren zelfstandig huiswerk te maken.) 

 

Materialen kerstwandeling 

Zie bijlage. Na de oproep van vorige keren 

hebben we al wel wat binnen gekregen maar we 

kunnen nog heel wat materialen gebruiken! Wilt u 

nog eens kijken of u ons kunt helpen? Alvast 

bedankt. 

 

Groep 1-2 

We werken deze weken over het thema: “herfst”. 

Vanaf 30 oktober is de letter van de week:  “h”. 

Het meespeelhalfuurtje is woensdag, 1 november.   

 

Groep 3-4 en 5-6 

In beide groepen hebben we samen met de 

kinderen een doelenmuur gemaakt. 

Tot de kerstvakantie gaan we proberen om onze 

doelen te halen. 

Bent u benieuwd? U kunt na schooltijd gerust 

even binnenlopen om te kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3/4 

In november nemen we afscheid van Nikki. Ze 

gaat verhuizen naar Oost-Souburg.  

Nikki, we wensen je veel geluk in je nieuwe huis 

en op je nieuwe school. Wij zullen je missen.  

 

Groep 7-8 

We gaan de komende weken meer leren over de 

Tweede Wereldoorlog. Op woensdag 8 november 

zal groep 7 / 8 de bevrijding van Vrouwenpolder 

herdenken. Eind van de morgen gaan we naar het 

monument op het dorp. Piet Corbijn zal deze dag 

meer vertellen aan de kinderen over de 

bevrijding. Op dinsdag gaan we naar het 

bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, om nog meer te 

leren over dit onderwerp. En op vrijdag 3 

november zullen we ook gasten in de klas 

ontvangen die ons meer kunnen vertellen over de 

oorlog. Het wordt vast erg interessant. 

 

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 

 


