Jaargang 22 2018-2019

Kinderboekenweek

Op 1 oktober
starten we met
een feestelijke
opening van de
kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is:
Vriendschap, kom erbij!
Hoe mooi is dat?
De ouders van de voorbereidingsgroep
hebben de hal al prachtig versierd!
Naast de activiteiten in de klas, is er
ook weer de jaarlijkse
voorleeswedstrijd voor de kinderen van
groep 4 t/m 8. De voorrondes zijn in de
klas en daaruit wordt uit elke groep een
winnaar gekozen die op woensdag 10
oktober in de hal mag voorlezen voor de
hele school. Uiteraard met een jury
erbij. Voor de kinderen van groep 1 t/m
3 is er een teken/schilderwedstrijd.
Maandag 8 oktober mogen de kinderen
allemaal hun lievelingsboek meenemen en
een kussen.

Juffendag
Op vrijdag 12 oktober sluiten we de
kinderboekenweek af met
het juffenfeest. We
nodigen u om 11.30 uur uit
om bij ons te komen eten in
ons buurthuis “De
Vriendschap”.
De kinderen gaan u verwennen met een
heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht wat
ze zelf in de klassen hebben
klaargemaakt!
De kosten voor de maaltijd zijn € 5,00
p.p. Hiervan betalen we
natuurlijk de onkosten. Het
bedrag wat we over hebben
reserveren we voor de
nieuwe schoolshirts en voor
vervanging van de
bouwplanken van groep 1-2.
bouwplank

Groep 7-8 staat voor u klaar om u te
ontvangen in ons buurthuis!.
Eendjesrace

Wat hebben we gekocht?
CBS De Goede Polder Nieuwstraat 39 4354 AV Vrouwenpolder
0118-596099 goedepolder@primas-scholengroep.n www.goedepolder.nl
goedepolder

Schoonmaak
Maandag 5 november staat onze
najaarsschoonmaak gepland.
Helpt u weer mee overdag of
’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur?

Een waterbaan, verkeerslicht, 2
spelletjes,

partijlinten, een tennisnet en
tennisrackets!
Schoolfruit
Dit schooljaar doen we mee met de actie
EU-schoolfruit. Deze actie is van 12
november tot 19 april.
We ontvangen voor de
kinderen 3 stuks
groente of fruit in de
week. Voor de start in
november ontvangt u
nog nadere informatie.
Typecursus Typetuin
De cursus start a.s. maandag na
schooltijd op school voor kinderen van
groep 7-8. De belangstelling is groot!
We wensen de kinderen heel veel succes
de komende tijd.

10-minutengesprekken
De 10-minutengesprekken
staan dit jaar gepland in de
week van 19 november en in
de week van 25 februari. Niet zoals u
altijd van ons gewend was bij het eerste
rapport in februari en tweede rapport
aan het eind van het schooljaar.
We hebben hiervoor gekozen om u
eerder in het schooljaar te informeren
over de vorderingen van uw kind(eren).
Sponsoractie schoolshirts
Wij zijn actief aan het zoeken naar
sponsoren, om voor ieder kind een
schoolshirt aan te schaffen. Het lijkt
ons geweldig om deze te kunnen dragen
bij schoolreizen en andere gezamenlijke
activiteiten. We hebben alle bedrijven
van Vrouwenpolder, waar we adressen
van konden vinden benaderd. De naam
van het bedrijf komt dan op de
achterkant van het shirt. Zijn wij
iemand vergeten of kent u nog een
mogelijke sponsor? Laat ons het weten!
Kangoeroedag/Schoolkorfbaltoernooi
19 september
Op woensdag 19 september
hebben we met groep 1 en 2
meegedaan aan de Giga
Kangoeroedag bij
korfbalvereniging ONDO. De
kinderen hebben tijdens deze
ochtend leuke
(korfbal)spelletjes gedaan samen met
andere kleutergroepen van verschillende
basisscholen.
’s Middags was het de beurt aan de
groepen 3 t/m 8. Zij mochten meedoen

met het schoolkorfbaltoernooi.
Wedstrijdjes spelen tegen andere
scholen…wat ging dit goed! Het was een
erg gezellige, sportieve dag met
prachtig weer!
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. Aanmelden kan via de brief die
groep 7-8 ontvangt voor de
herfstvakantie.
Bibliotheek op school en Columbus.

Uitleen is op dinsdagmiddag.
De Columbus komt op donderdag 11
oktober en donderdag 15 november a.s.
Groep 1-2
De afgelopen weken hebben we gewerkt
over ‘De camping’ en nu zijn we volop
bezig met de ‘Herfst’. Hierbij staan de
letters ‘h’ (herfst) en ‘n’ (notentaart)
centraal. Vanaf maandag 1 oktober
starten we met de Kinderboekenweek (in
combinatie met de ‘herfst’). Het thema
is Vriendschap (Kom erbij). De letter ‘v’
(vriendschap) zal deze weken centraal
staan (tot de herfstvakantie).
 Op maandag 8 oktober mogen
alle kinderen hun lievelingsboek
en een kussen meenemen.
 Het volgende meespeelhalfuurtje
is op woensdag 7 november.
 Op dinsdag 2 oktober komen de
kinderen van de peuterspeelzaal,
samen met groep 1 t/m 4, kijken
naar een toneelstukje over het

boek ‘Grote Beer en Kleine
Bever’.
 Op donderdag 4 oktober gaan de
kinderen van groep 1/2 op school
kijken naar de voorstelling ‘De
aap en de Goheba’.
De kleuters mogen ook een
dierenknuffel meenemen deze
dag.
Na de herfstvakantie zullen er
huisbezoeken plaatsvinden. De juf(fen)
zal/zullen op een middag na schooltijd
een half uurtje gezellig langskomen,
zodat de kinderen van groep 1/2 kunnen
laten zien waar ze wonen. Er zal vanaf
maandag 1 oktober een
inschrijfformulier bij het lokaal hangen.
Groep 3-4
Van 1 oktober t/m 12 oktober werken
wij rondom het thema van de
Kinderboekenweek: “Kom erbij”.
Groep 4 mag meedoen aan de
voorleeswedstrijd. Hierover heeft u
reeds een mail ontvangen.
Na de herfstvakantie krijgen we een
nieuwe leerling in groep 4. Haar naam is
Ella. We heten haar van harte welkom.
Vanaf 22 oktober krijgen de kinderen
van groep 4 huiswerk mee van de tafels.
U ontvangt hierover nog een brief.
Na de herfstvakantie is het de
bedoeling dat alle kinderen door de
achterdeur binnen komen. Ons advies is
dan afscheid te nemen bij het hek.
Groep 5-6
Afgelopen woensdag heeft een groepje
kinderen meegedaan met de
schoolkorfbal. Niets gewonnen, maar
dat is niet belangrijk. Het samen spelen,
sporten en ervaring opdoen telt.
Michèle, bedankt voor het coachen.
Tevens zijn we blij met de ouders die
wilden rijden.

Vrijdagmorgen 28 september zijn we
met groep 5/6 op excursie naar het
strand geweest i.v.m. de Week van de
Zee. Kinderboekenweek;
De voorleesrondes voor de
voorleeswedstrijd in onze groep zijn op
woensdagmorgen 3 oktober. Er zijn al
wat kinderen die zich hebben opgegeven
. Super, dat wordt weer spannend.
Groep 7-8
Vrijdag 28 september mogen alle
kinderen die dat willen meedoen aan de
voorleesrondes in de klas. Er wordt één
winnaar gekozen van groep 7 en één van
groep 8. Deze winnaars gaan door naar
de schoolronde. Erg leuk!
We hopen u natuurlijk allen te zien bij
het juffenfeest, groep 7 en 8 zal zorgen
dat het Buurthuis er fantastisch uit
ziet.
Het duurt nog even, maar 8 november
krijgt onze groep een rondleiding in de
bunkers bij Zoutelande, dit in het teken
van de herdenking. Hiervoor zoeken wij
ouders die willen rijden & mee willen
gaan ter begeleiding. Mailt u naar juf
Evelien?

Data komende periode
 Kinderboekenweek 1 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
 Dinsdag 6 november leerlingen
’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
leerkrachten
 Woensdag 7 november
meespeelhalfuurtje groep 1-2
 8 november dodenherdenking
 9 november nationaal schoolontbijt
 Week van 19 november; 10minutengesprekken
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.
Ziekmelden
Wilt u voor schooltijd even
bellen. Vanaf 8 uur is er
altijd iemand aanwezig.

Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

