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Terugblik 

decemberfeesten 

De decembermaand is weer achter de rug. 

We hebben een fantastisch, gezellig 

Sinterklaasfeest gehad. Gelukkig 

dat de Sint en zijn Pieten, met de 

dieplader, toch nog op tijd op school konden 

zijn voor het feest! 

De Kerstwandeling was heel sfeervol. Het 

was een schitterende avond. Heel veel 

mensen hebben hun beste beentje voor 

gezet om er zo’n mooi geheel van te maken. 

Iedereen die heeft 

meegewerkt willen we dan  

ook heel erg bedanken.  

In het kader van “actie voor een goed doel” 

hebben we met  de kinderen meegedaan aan 

de actie “stuur een 

kerstkaart met een 

kerstgroet aan een 

eenzame oudere” van het 

Nationaal Ouderenfonds. 

Vandaag ontvingen we 

een kaart met een 

bedankje van een 

bejaardencentrum uit 

Someren!  

 

Warme truiendag 

Op 2 februari doen we mee aan de ”warme 

truiendag”. We zetten de verwarming een 

graadje lager en besteden 

in de klassen aandacht aan  

de reden waarom we dit 

doen. Doe die dag je warme lievelingstrui 

aan, muts op en sjaal om, naar school! 

 

 

 

 

Cito toetsen  

De komende twee weken, van 

22 januari tot 2 februari, staan 

weer in teken van de 

Citotoetsen. 

 

Rapport en rapportgesprekken 

Op maandag 12 februari krijgen de kinderen 

hun rapport mee naar huis.  

De rapportgesprekken zijn op woensdag 14 

februari. Omdat op die dag een open middag 

is van een van de scholen voor Voortgezet 

Onderwijs zullen de gesprekken voor  

groep 8 plaatsvinden op  

donderdag 15 februari na schooltijd. 

 

Bibliotheek op school en Columbus 

  

 

 

Vandaag is de Columbus niet geweest i.v.m. 

de weersomstandigheden. De boeken die 

ingeleverd moesten worden voor deze datum 

kunnen op een later tijdstip, zonder boete 

ingeleverd worden. Mocht u een email 

ontvangen, dat boeken te laat ingeleverd zijn 

dan hoeft hier geen actie op te ondernemen. 

Deze mails worden automatisch verstuurd. 

De Columbus komt weer op donderdag  

15 februari 

 

Schoolvoetbal. 

28 maart is de jaarlijkse schoolvoetbal voor 

de jongens van groep 5 t/m 8. 

4 april mogen de meiden! Wie 

wilt de teams begeleiden? Graag 

opgeven bij de desbetreffende 

leerkracht. 
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Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op maandagmorgen 

5 februari a.s. voor het 

maken van portretfoto’s, 

broertjes/zusjesfoto’s  

en een groepsfoto van 

de klas. 

Broertjes en zusjes die nog niet op school 

zitten, mogen samen met hun broer(s) of 

zus(sen) op de foto. De kinderen van groep 

1-2 en de jonge broertjes en zusjes mogen 

een knuffel van thuis meenemen om mee op 

de foto te gaan. Broertjes/zusjes foto’s 

worden gemaakt aan het begin van de 

ochtend, vanaf half 9. 

 

Hoofdluiscontrole 

Bij de laatste controle is 

gelukkig weer geen hoofdluis 

geconstateerd! 

De volgende controle is na de 

voorjaarsvakantie op maandagmorgen 26 

februari. 

Let op! De controle kan alleen goed 

uitgevoerd worden wanneer kinderen geen 

gel in het haar hebben. Wilt u daar rekening 

mee houden. Alvast bedankt voor de 

medewerking. 

 

Kerk-schooldienst 

Op zondag 11 maart wordt, na de positieve 

reacties van vorig jaar, opnieuw een 

kerkdienst georganiseerd samen met school. 

Kinderen werken mee aan de dienst  

 

 

 

 

 

 

 

 

en liederen die we zingen zullen op school 

geoefend worden. Een uitnodiging volgt. 

 

Juf Nikie 

Hallo allemaal! 

Ik wil mezelf even voorstellen via 

deze nieuwsbrief. Zoals jullie 

weten heeft juf Koos afscheid 

genomen en ben ik na de kerstvakantie 

gestart in groep 1/2. Ik ga werken op 

maandag, dinsdag en woensdag. De andere 

dagen werkt juf Minka in de groep. 

Mijn naam is Nikie Geervliet. Ik ben een 

aantal jaar geleden afgestudeerd aan de 

Pabo in Vlissingen. Tijdens de afgelopen 

jaren heb ik op verschillende basisscholen op 

Walcheren gewerkt in diverse groepen, maar 

met name in groep 1 en 2. Naast het werken 

op school, werk ik nog bij Terra Maris en 

ben ik eigenaresse van een minicamping in 

Middelburg. In mijn vrije tijd sport ik graag. 

Ik doe aan korfbal en vind het ook leuk om 

trainen te geven en allerlei activiteiten te 

organiseren. Daarnaast geniet ik ervan om ‘s 

winters op de ski’s te staan! 

Inmiddels zijn we al begonnen aan het 

nieuwe jaar en heb ik kennis gemaakt met de 

kinderen van groep 1/2. Het is een leuke 

groep en ik heb dan ook zin om met hen de 

komende periode, tot de zomervakantie, te 

werken! Mochten er dingen zijn die u graag 

zou willen bespreken of weten, vraag het 

gerust! 

Groep 1-2 

We werken deze weken over het thema: 

“Een nieuw jaar”. Hierbij hebben we het over 

oud en nieuw en over tijd en klokken. Nu is 

de letter van de week de letter “v” 

(vuurwerk), vanaf volgende week beginnen 

we met de letter “t” (tijd).  

Na dit thema gaan we het hebben over de 

“winter”. De letters “w” (winter) en “k” 

(kikker in de kou) zullen dan centraal staan.  

Het volgende meespeelhalfuurtje is 

woensdag 7 februari.  

Elke dinsdagmiddag mogen de kinderen een 

boek uitkiezen in de schoolbibliotheek . 

De Columbus (bibliobus) zal weer komen op 

donderdag 15 februari.  

Op vrijdag 26 januari om 09.00 uur hebben 

we het “voorleesontbijt”. De peuters komen 

dan naar groep 1/2. We zullen dan samen 

luisteren naar het prentenboek “Ssst, de 

tijger slaapt” die zal worden voorgelezen. 

We krijgen dan ook wat te drinken en iets 

lekkers.  



 
  

Groep 3-4 

Vanaf maandag 22 januari beginnen we met 

de Cito’s. De kinderen mogen een flesje 

water en tekenspullen meenemen van thuis.  

  

Groep 5-6  

Ook wij beginnen maandag 22 januari met de 

Cito`s. Een flesje water op hun tafel is 

toegestaan. De ervaringen met kauwgom zijn 

niet geweldig, dus…..nee. 

 

Groep 7-8 

Maandag 15 januari is de bus van Indigo 

langs geweest voor groep 8. Groep 8 kreeg 

voorlichting over alcohol, roken en 

energiedrank. Op de website van Indigo kunt 

u hier meer over lezen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


