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Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief, in een andere lay out dan u gewend bent. Dit komt omdat 

we vanaf nu werken “in de Cloud” met het programma “Word online”. 

 

Parro/AVG                                                                                

Via de Parro-app ontvangt u sinds vorige week berichten en foto’s van de klas van uw kind(eren). 

De proeflicentie loopt tot eind november, daarna besluiten we of we de app blijven gebruiken. 

We zijn natuurlijk erg benieuwd wat u van deze app vindt. 

Wilt u niet dat uw kind(eren) op de foto’s staan die in de app geplaatst worden, geef dit 

dan zsm. aan ons door. We hanteren nu als uitgangspunt uw toestemming die u gegeven 

heeft voor het plaatsen van foto’s in “mijn album”. 

Vragen aan de leerkracht kunt u via deze nieuwe App stellen en niet (meer) via WhatsApp. Op de 

werkdagen van de betreffende leerkracht kunt u een reactie verwachten. 

 

Ouderhulp 

We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met de hoofluiscontrole. De 

eerstvolgende controle is maandag 21 oktober. Komt u een keertje meehelpen? 

Er zijn weer heel wat ouders wekelijks actief bij de verschillende activiteiten op school! Heel 

fijn want zonder jullie hulp kunnen we niet! 

 

Daarnaast heeft de groep klusouders al verschillende klussen geklaard, zoals: 

• oude armaturen verwijderd uit de klassen 

• een kruk gerepareerd 

• bij de kleuteringang de  groene aanslag verwijderd van de wand 

• kapstokken  opnieuw goed bevestigd bij het lokaal van groep 7-8 

 

 

 

 

 

•  de plantenbakken voor de school voorzien van een nieuw verflaagje!                                    

 

 

Schoonmaakdag 

Ook vragen we weer uw hulp op 4 november bij de najaarsschoonmaak .  

Komt u ook meehelpen ‘s morgens, ‘s middags en/of ‘s avonds? 

 

Studiedag “Dag van de leraar” 

Morgen, vrijdag 4 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. “de dag van de leraar”. 

Voor de leerkrachten van  Primas-scholengroep worden work-shops georganiseerd rondom het 

thema “natuur”. 
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Juffendag en jubileum juf Minka  

Volgende week vrijdag 11 oktober, vieren we onze juffendag en het 40 jubileum van juf  

Minka. De kinderen mogen die ochtend verkleed op school komen.  

Tussen 11.45 uur en 12.00 uur is er gelegenheid voor de ouders om juf Minka te  

feliciteren. 

 

Boekenmarkt 

Woensdag 9 oktober organiseren we een boekenmarkt. De kinderen hebben een opgaveformulier 

meegekregen om zich op te geven. 

De kinderen krijgen de gelegenheid om boeken te kopen een eigen boeken te verkopen. 

 

BSO 

U kunt uw kind aanmelden voor de BSO op dinsdag en/of donderdag via deze link . 

https://app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=mRkiSkeqXOFBI-6Ip7dY 

We starten na de herfstvakantie.  Op dit moment zijn we bezig met de laatste voorbereidingen. 

Voor de BSO zal het speellokaal gebruikt worden. U kunt dan via het kleuterplein uw kind(eren) 

ophalen. 

 

TSO 

Murlen verzorgd de aanmeldingen voor de TSO zoals u dat ook in het verleden gewend was. 

Aanmelden kan tot 48 uur van te voren.  Zie vernieuwd aanmeldingsformulier in de bijlage. 

 

Columbus en  

De Columbus komt in de even weken op dinsdagmorgen. De eerstvolgende keer is 29 oktober a.s. 

De Bieb op School is steeds in de oneven weken. De eerstvolgende keer is dinsdag 8 oktober a.s. 

 

Project EU schoolfruit. 

Onze school is opnieuw ingeloot! Vanaf 12 november                                   

ontvangen we weer schoolfruit. 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag hoeven  

de kinderen geen eigen fruit mee te brengen!  

 

 

 

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen mededelingen van de groepen niet  

meer opgenomen worden. Berichten ontvangt u voortaan via Parro .  
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Groep 1-2 

We zijn gestart met de Kinderboekenweek met als thema “Reis mee”. De letters “v” (vervoer) en 

“r” (reis mee) zullen deze weken centraal staan. Denken jullie aan spulletjes voor de lettermuur? 

 

Na de vakantie gaan we werken over de herfst (dieren).  

-Dinsdag 8 oktober: appels plukken (samen met de peuters). Meer informatie volgt. 

-vrijdag 25 oktober: meespeelhalfuurtje 

 

Groep 3-4 

Vanaf na de herfstvakantie is het de bedoeling dat alle kinderen door de achterdeur 

binnenkomen. Vanaf dan is ook ons advies: “neem afscheid bij het hek”. 

 

Donderdag 10 oktober gaan we appels plukken bij de boomgaard van Bas. Het zou handig zijn als 

de kinderen een tas mee nemen om de appels in te doen.  

 
 

Groep 5-6 

Dinsdagmorgen 8 oktober gaan we om half 11 appels plukken bij Joep Hendrikse. We hopen dat 

het weer die dag een beetje goed is..... 

 

Groep 7-8 

Groep 7/8 doet mee aan de kinderpostzegelactie. We gaan in actie voor dakloze kinderen. U kunt 

kaarten, postzegels, krokusbollen, pleisters en zelfs een katoenen tas bestellen. Erg leuk, u 

koopt toch ook bij één van onze leerlingen? 

 

Een medewerker van bureau Halt komt op 9 en 25 oktober gastlessen geven in onze klas, om te 

vertellen over haar werk. Ze zal voorlichting geven over jeugdcriminaliteit en online veiligheid. 

Dit zijn altijd indrukwekkende lessen. 

 

Data komende periode 

➢ 30 september t/m 10 oktober Kinderboekenweek 

➢ 4 oktober leerlingen vrij i.v.m. studiedag “Dag van de leraar” 

➢ 11 oktober Juffendag met o.a. het 40 jarig jubileum van juf Minka. 

➢ 11 oktober is groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij 

➢ 14 t/m 18 oktober herfstvakantie 

➢ 25 oktober meespeelhalfuurtje groep 1 - 2 

➢ 4 november schoonmaakdag 

➢ 4 t/m 15 november afname Cito’s groep 8 
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➢ 8 november herdenking 75 jaar bevrijding van Vrouwenpolder groep 7/8 

➢ Start levering schoolfruit 12 november 

➢ 20 t/m 22 november 10 minuten gesprekken 

➢ 22 november Djembé gastles voor groep 3 t/m 8 verzorgd door Esther Abrahamse 

 

Zie voor de volledige kalender onze website www.goedepolder.nl onder het tabblad: agenda 

 

Vriendelijke groeten namens het team, 

Theuny Hoekstra-Flikweert 
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