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Eendjesrace 9 juni a.s.  

De eendjesrace heeft het mooie bedrag van  

€ 820,00 opgeleverd. De helft van dit bedrag is 

zoals eerder aangegeven voor 

KIKA, de andere helft voor 

school.  

Zodra het geld op onze 

rekening staat kunnen we buitenspel materialen 

aanschaffen. 

  
 

 

Iedereen die meegedaan heeft om deze actie zo’n 

succes te laten worden, heel erg bedankt! 

 

Personeel 

In de personeelsbezetting is nog een wijziging 

gekomen. JufTeatske, op school al bekend van 

muzieklessen in groep 1-2 en groep 3-4 en het 

project “Wieger gaat weg” komt ons team 

versterken. Zij gaat op donderdag lesgeven in 

groep 3-4 en op vrijdagochtend komt zij in het 

kader van de “muziekimpuls”. 

Juf Ellen heeft donderdag om extra werk voor 

haar groep en binnen de school te doen. 

 

Muziekimpuls 

Wat houdt dit in. Om de kwaliteit van ons 

muziekonderwijs te verhogen is er een 

mogelijkheid om subsidie  aan te vragen. Door 

onze algemeen directeur is dit o.a. voor onze 

school aangevraagd en gehonnoreerd! Deze 

subsidie krijgen we voor de komende 3 jaar.  

Vanuit de subsidie kunnen we ons abonneren op 

een hele leuke muziekmethode.  

Om de kwaliteit van onze muzieklessen te 

verhogen en alle mogelijkheden van de 

muziekmethode te kunnen benutten volgen de  

 

 

leerkrachten een aantal workshops volgend 

schooljaar. 

Juf Teatske heeft afgelopen schooljaar de 

opleiding tot muziekspecialist gevolgd op de 

PABO. Zij zal de leerkrachten ondersteunen in 

het hele traject. 

Projecten als “Heel Veere speelt” ( groep 5-6) en 

“Wieger” ( groep 3-4) kunnen door de subsidie 

een vervolg krijgen. 

 

Primas-film  

De filmopnames zijn  

achter de rug. We hebben 

het resultaat nog niet 

gezien maar het wordt 

vast heel leuk. 

 

Bibliotheek op school en Columbus 

  

 

 

De Columbus is gisteren voor de laatste keer 

geweest dit schooljaar. Hebben de kinderen nog 

boeken in hun bezit dan kunnen die in de Zeeuwse 

Bibliotheek in Middelburg ingeleverd worden. 

 

De VakantieBieb: 

Voor iedereen die ook in de vakantie lekker wil 

blijven lezen vanaf 1 juli t/m 31 augustus. 

De app kunt u downloaden in de APP store en de 

Google Play Store. 

Voor meer informatie: www.vakantiebieb.nl 

 

Afscheid groep 8 

Voor groep 8 was het vandaag de laatste 

schooldag.  

Jongens en meisjes we wensen jullie heel veel 

succes op de middelbare school! 

Gelukkig zien we jullie nog bij het eindfeest  

maar dan is het ook echt voorbij. 
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http://www.vakantiebieb.nl/


 
  

Eindfeest 

Volgende week woensdag 

hebben we nog een leuke 

ochtend in petto op het 

strand. We zien de 

kinderen graag om half 9 

bij de Lekkerbek. De affiche van het eindfeest is 

in de bijlage nogmaals bijgevoegd. 

Kinderen hoeven geen eten en drinken mee te 

nemen. Daar wordt voor gezorgd. 

 

Groep 1-2  

Wat gaat het snel! Nog 1 week en dan is het 

alweer zomervakantie!  

Het is een heel leuk en gezellig jaar geweest 

waarin we van alles hebben gedaan en geleerd!  

De afgelopen weken hebben we gewerkt over het 

thema: “de ruimte”. De letters “a” en “r” zijn aan 

bod gekomen. Aan het eind van het thema hebben 

we een raket de ruimte in mogen schieten, wat 

was dit leuk! 

Inmiddels zijn we bezig over ‘De ijskraam van Jan 

en San’ en ‘kriebelbeestjes’.  

De letters “i” (insect) en “j” (Jan) staan hierbij 

centraal.  

De afgelopen vier dinsdagen hebben we 

gastlessen ‘dans’ gehad met groep 1 en 2.  

We hebben gedanst als een vogel, als een vlinder, 

op het strand etc. Wat was het leuk! Dankjewel 

Juf Conny voor de leuke muzikale lessen! 

Elke dinsdagmiddag mochten de kinderen een 

boek uitkiezen in de schoolbibliotheek. Dinsdag 

19 juni moesten alle boeken weer terug op school 

zijn i.v.m. het wisselen van de collectie. Mocht je 

nog een boek thuis hebben liggen, wil je die dan 

inleveren bij de Zeeuwse Bibliotheek in 

Middelburg. 

Nog een aantal data: 

- Maandag 2 juli is het wisselmiddag en mogen de 

kinderen van groep 2 alvast een kijkje  

  gaan nemen in groep 3.  

- Woensdag 4 juli is het eindfeest met alle 

groepen samen op het strand! 

- Vrijdag 6 juli hebben we een gezellige 

afsluiting in de klas. Meer informatie volgt.  
 

Groep 5-6  

Een fijn en gezellig schooljaar ligt al weer bijna 

achter ons. 

Acht kinderen schuiven door naar groep 7. 

Voor hen een spannend moment, maar ze zijn er 

ook aan toe. In groep 5 komen zes kinderen de 

groep weer versterken. In de laatste week voor 

de vakantie gaan we met elkaar kennismaken.  

Een fijne en zonnige vakantie toegewenst. 

Groep 7-8 

Wat deden ze het goed! De musical ‘Bende op de 

camping’ was een groot succes. Groep 7 en 8; 

dankjulliewel!  

Groep 8 neemt vandaag (29 juni) afscheid van de 

basisschool. We gaan ze echt missen. Dit was een 

geweldig leuke klas! 

Groep 7 gaat nog een weekje door. Maandag 

komen de kinderen van groep 6 kennismaken. 

Woensdag is natuurlijk het eindfeest en daar 

zien we ‘groep 8’ gelukkig nog even.  

Beste ouders, we hebben regelmatig om hulp 

gevraagd. Samen met jullie is het gelukt om dit 

schooljaar tot een succes te brengen.  Bedankt 

allemaal en geniet van de vakantie. 

 

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 

 

Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor de hulp 

die we het afgelopen jaar weer mochten 

ontvangen.  

Namens ons allemaal een fijne vakantie 

toegewenst 

 

Vriendelijke groeten, 

Theuny Hoekstra-Flikweert 
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