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Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief

MR

in het nieuwe schooljaar.

Ellie Mesu heeft zich als enige, kandidaat
gesteld voor de Medezeggenschapsraad. Zij

AVG
Vorig schooljaar heeft u middels het
formulier ‘Toestemming gebruik
beeldmateriaal’ uw keuze kenbaar gemaakt
voor wat betreft het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren). Mocht u
uw keuze in willen zien en/of willen wijzigen
dan is dit uiteraard mogelijk. Neem in dit
geval contact op met de school via de mail:
goedepolder@primas-scholengroep.nl. Als er
vanuit uw kant geen wijzigingen zijn dan gaan
we er vanuit dat uw eerder gegeven
toestemming ook weer geldt voor dit nieuwe
schooljaar.

neemt de plaats in van Jaco Balkenende.

Ouderhulp

dinsdag en/of donderdag via deze link.

We zijn blij met alle aanmeldingen!
Alle hulp is welkom. We zullen contact met u
opnemen wanneer dit nog niet is gebeurd.
Voor de werkgroepen nemen we tegen de
tijd van de voorbereidingen contact met u
op.


We zijn nog op zoek naar ouders die
mee willen helpen met de
hoofdluiscontrole. In principe

We zijn blij dat we weer iemand gevonden
hebben die de vacature in wil vullen en heten
Ellie van harte welkom in de MR.
Hoofdluiscontrole
De controle is gedaan, met dank aan de 3
ouders die dit nu op zich nemen! Extra hulp
is zeer welkom….
Gelukkig kunnen we laten weten dat er geen
hoofdluis is geconstateerd!
BSO
U kunt uw kind aanmelden voor de BSO op

https://app.kovnet.nl/external/registrations/n
ew?registration_token=mRkiSkeqXOFBI6Ip7dY
Het is de bedoeling te starten na de
herfstvakantie.We zijn nu druk bezig met
de voorbereidingen.
In de bijlage vindt u (nogmaals) de
informatiebrief over de BSO verzorgd door
de Maneblussertjes.

gebeurt dit de eerste maandag na de
vakanties.


Juf Ellen kan voor haar groep nog
hulp gebruiken. Zie hiervoor: Groep
3-4.

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

TSO
Murlen verzorgd de aanmeldingen voor de
TSO zoals u dat ook in het verleden gewenst
was. Abonnementen van voor de
zomervakantie lopen door. In de bijlage
ontvangt u de laatste informatie en
aanmeldingsformulier.
TSO/ BSO
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor
de tussen de middag opvang (TSO) en voor
de buitenschoolse opvang op dinsdag en
donderdag (BSO).
Schroom niet om u aan te melden!
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van
€ 10,00 per uur.
Columbus en……
De Columbus komt in de even weken op
dinsdagmorgen.
De Bieb op School start volgende week
dinsdagmiddag 27 augustus en is steeds in
de oneven weken.
Korfbaltoernooi
Op woensdag 18 september wordt er door
KV ONDO een korfbaltoernooi voor de
scholen georganiseerd. Meer informatie
volgt. ’s Morgens doen de leerlingen van
groep 1-2 weer mee met de Giga
Kangoeroedag.
Kennismakingsgesprekken
In de week van 2 september worden de
ouders van groep 3, 5 en 7 uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek met de nieuwe
leerkracht van hun kind.
Groep 1-2
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Wat was het leuk om iedereen weer te zien
en de leuke vakantieverhalen te horen! Wij
hebben in ieder geval weer ontzettend veel
zin in het nieuwe jaar!
Op maandagmiddag zal juf Ellen van 14.15
tot 15.15 uur in de klas komen. Juf Nikie
geeft op dat moment gym aan groep 3/4/5.
Juf Ellen zal aan het eind van de middag met

de kinderen van groep 1/2 mee lopen naar
buiten.
De afgelopen week zijn we gestart met het
thema ‘Start schooljaar’. De letter ‘s’ (start
schooljaar) staat de komende weken
centraal.
Het eerste meespeelhalfuurtje zal zijn op
woensdag 4 september.
Op woensdag 18 september gaan we met
groep 1 en 2 meedoen met de Giga
Kangoeroedag bij korfbalvereniging ONDO.
De kinderen zullen tijdens deze ochtend
leuke (korfbal)spelletjes doen samen met
andere kleutergroepen van verschillende
basisscholen.
In september zullen we weer starten met
huisbezoeken. Dit geldt alleen voor de
kinderen die nog niet zijn geweest én die
minimaal een half jaar op school zitten.
Groep 3-4
We zijn weer begonnen!
We zijn nog op zoek naar een leesmoeder
voor 1x per week een half uurtje, wie wil en
kan?
Vrijdag 30 augustus gaat groep 4 met groep
5/6 mee naar het muZEEum in Vlissingen.
Groep 4-5-6
Excursie voor groep 4, 5 & 6.
Juf Teatske viert op vrijdagochtend 30
augustus a.s., dat ze al 30 jaar met veel
plezier juf mag zijn! ;-)
Waar? In het muZEEum te Vlissingen.
We gaan van een echte gids leren wie
Michiel de Ruyter was.
M.b.v. een speurtocht, mooie schilderijen
van weleer èn een verkleedkist.
We hebben er veel zin in!
Denkt u s.v.p aan een autostoeltje voor uw
kind (= t/m 134 cm verplicht ) deze
ochtend?
Bij voorbaat dank.
Groetjes van juf Elly en juf Teatske.

Groep 5-6
De eerste week zit er alweer op. We hebben
een hele gezellige groep en de kinderen
hadden er zin in om weer te beginnen en
nieuwe dingen te leren.
In de hal bij het lokaal van groep 5/6 ligt
een intekenlijst voor de
kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken
zijn alleen bedoeld voor de ouders van de
kinderen van groep 5, omdat deze kinderen
nieuw zijn voor de leerkracht.
De kinderen krijgen huiswerk mee op
vrijdag. De donderdag daarop moet het
huiswerk weer worden ingeleverd. Dit
huiswerk gaat mee in een 23 -rings
multomap.
Wilt u zelf voor zo’n map zorgen als uw kind
er nog geen heeft?
Op vrijdag 30 aug. Krijgt uw kind voor het
eerst huiswerk mee.
Groep 7-8
Groep 7 en 8 is rustig opgestart. Er is een
fijne sfeer in de klas.
Het eerste hoofdstuk aardrijkskunde gaat
over Spanje. Heeft u een Spaanse vlag of
andere iets anders dat typisch Spaans is?
Dan kunnen we een hoekje maken in de klas.
Vanaf volgende week beginnen we met het
huiswerk. Verder hebben we nog weinig
nieuws zo aan het begin van het schooljaar.

Data komende periode
 Vrijdag 30 augustus: excursie voor
groep 4, 5 en 6 naar het MuZEEum
te Vlissingen
 Week 2 september
kennismakingsgesprekken groep 3, 5
en 7
 4 september meespeelhalfuurtje
groep 1-2
 18 september Kangoeroedag Korfbal
 2 t/m 10 oktober Kinderboekenweek
 4 oktober leerlingen vrij i.v.m.
studiedag “Dag van de Leraar”
 Vrijdag 11 oktober Juffendag, groep
5 t/m 8 ’s middags vrij
 14 t/m 18 oktober Herfstvakantie
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.
Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

