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Lilianefonds 

Op woensdag 21 maart doen we weer mee 

aan de actie “we trekken aan de bel” van het 

Lilianefonds.  De kinderen mogen weer iets  

meebrengen van thuis waarmee ze een 

minuut lang geluid kunnen maken. 

 

Waarom we dit doen en wat 

het Lilianefonds inhoudt 

wordt ons verteld tijdens de 

gastles aanstaande maandag 

5 maart. 

 

 

Kinderkunstweek 

Het thema van de kinderkunstweek is:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken in de klassen de komende twee 

weken aan dit thema.  

We willen vragen of de kinderen een foto 

van zichzelf met hun/een (huis)dier mee 

willen brengen naar school.  

Op vrijdag 16 maart is de afsluiting. U wordt 

dan van harte uitgenodigd tussen kwart voor 

12 en 12 uur om te zien wat we gemaakt 

hebben. 

 

 

 

 

 

Paasviering en Paaslunch 

Donderdag 29 maart staat in teken van 

Pasen. We organiseren een viering met 

aansluitend een Paaslunch. De kinderen 

blijven dus tussen de middag op school eten 

en zijn dan om 14.00 uur vrij! 

De paasvakantie is van vrijdag 30 maart t/m 

maandag 2 april. 

 

Bibliotheek op school en Columbus 

  

 

 

De Columbus komt weer op donderdag  

22 maart a.s. 

 

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. De uitnodiging heeft u 

deze week ontvangen. 

Wanneer u niet aanwezig bent met uw 

kinderen, ontvangen we graag uiterlijk 

morgen 2 maart bericht i.v.m. de 

voorbereidingen van de dienst. 
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Schoonmaak 

De voorjaarschoonmaak staat gepland op 

maandag 19 maart a.s. We hopen weer op uw 

hulp te mogen 

rekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Opschoondag 

Op vrijdag 23 maart gaan we aan de slag met 

het opruimen van zwerfafval. 

 
Groep 1 t/m 4 doet dit ’s morgens op het 

schoolplein en in de omgeving rondom de 

school. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan 

afval opruimen in de duinen en op het strand. 

Tussen de middag worden zij uitgenodigd 

door  Pieter Duvekot om in zijn strandtent 

een frietje te komen eten. We gaan hier op 

de fiets naartoe en vragen daarom de 

kinderen ’s morgens op de fiets naar school 

te komen.  

 

Schoolvoetbal 

28 maart is de jaarlijkse schoolvoetbal voor 

de jongens van groep 5 t/m 8. 

4 april mogen de meiden! Zie 

verdere informatie bij de 

desbetreffende groepen. 

 

Koningsspelen 

We beginnen vrijdag 20 april met het 

Koningsontbijt en vervolgens met spelletjes 

voor de hele school. 

’s Middags zijn alle kinderen vrij.  

De meivakantie is van 23 april t/m vrijdag 4 

mei. 

 

Hoofdluiscontrole 

Bij de laatste controle is 

gelukkig 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.  

 

Groep 1-2 

We hebben de afgelopen weken gewerkt 

over het thema: 

“Kikker in de kou” en “Vogels in de winter”.  

Nu is de letter van de week de letter “k” 

(kikker in de kou). Vanaf volgende week 

beginnen we met de Kinderkunstweek, met 

als thema “Beestenboel”.  

Ook dan gaan we werken over de letter “k” 

(kunst).  

Na de kinderkunstweek wordt het de letter 

“o” 

Het volgende meespeelhalfuurtje is vrijdag 

2 maart. 

Elke dinsdagmiddag mogen de kinderen een 

boek uitkiezen in de schoolbibliotheek . 

De Columbus (bibliobus) zal weer komen op 

donderdag 22 maart. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we elke week 

op dinsdagmorgen gymmen in plaats van 

donderdagmorgen.  

 

Groep 3-4 

De kinderen (en ouders) zijn hard bezig met 

het oefenen van de tafelsommen. Het gaat 

hartstikke goed. De tafels van 1 t/m 5 en 10 

worden al beheerst!  

Vanaf 6 maart beginnen we met de 

Kinderkunstweek. Het thema is dieren. Hier 

gaan we twee weken over werken.  

Woensdag 11 april mogen wij naar de 

voorstelling “Broemmm”. T.z.t. ontvangt u 

hierover meer informatie.  

 

Groep 5-6  

Ook dit schooljaar doen we mee met het 

muziekproject “Heel Veere speelt”. Dit 

gebeurt in samenwerking met de 

muziekvereniging en de Zeeuwse 

muziekschool. 

Vivo. De Vivo herhalingslessen worden de 

komende periode gegeven op de 

donderdagmiddag.  

Vrijdagmiddag 2 maart begint de eerste 

muziekles. De eerste twee lessen krijgen we 



 
  

theorie en daarna begint het spelen op een 

instrument. 

Donderdag 22 maart gaan de kinderen `s 

middags met de bus naar de voorstelling “De 

centrale Geheimenbank”, in het 

Arsenaaltheater. De kinderen moeten dan 

om 13.00 uur op school zijn. Ze zijn op tijd 

weer terug. 

Op vrijdagmiddag 23 maart is de 

opschoondag, waar ook groep 5/6 aan mee 

doet. Ze moeten dan `s morgens op de fiets 

komen. Tussen de middag eten we op het 

strand.  

 

Voetbal: 

Voor de meisjes hebben we coaches (ouders 

van Abby). 

Voor de jongens is er waarschijnlijk ook 

iemand. Denken jullie ook aan het vervoer. 

Zowel voor de jongens als voor de meisjes 

zijn er twee auto`s nodig. Ik wil wel een 

rooster maken, maar geef dan even aan de 

leerkracht  door als u wilt rijden: heen of 

terug of beide keren. 

Jongens: woensdagmiddag 28 maart  

( reservedatum 11 april) 

Meisjes: woensdagmiddag 4 april 

(reservedatum 18 april) 

 

Groep 7-8 

We zijn weer gestart na de 

voorjaarsvakantie. Even geen CITO toetsen, 

maar een gewoon lesprogramma. Ook dat is 

best fijn! Het huiswerk pakken we weer op: 

maandag werkwoordspelling, woensdag 

spelling, donderdag rekenen. 

Ook gaan we beginnen aan het maken van een 

werkstuk. De kinderen krijgen de uitleg in 

de klas. 

 

Voor de schoolvoetbal van de jongens zoeken 

we nog een coach. Dit is op 28 maart. 

Denken jullie ook aan het vervoer? 

 

Wisten jullie dat juf Kim bij ons is 

begonnen? Zij loopt stage op de maandagen. 

Ze volgt de PABO-opleiding. 

 

23 maart opschoondag. Dit vindt plaats op 

de vrijdagmiddag 

 

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 

 


