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Onderwijsstaking donderdag  

30 en vrijdag 31 januari a.s. 

Onze school is op donderdag 30 januari 

gesloten i.v.m. de staking ( mits de regering niet 

op het laatste moment over de brug komt en de bonden 

de staking afblazen zoals afgelopen november bijna het 

geval was). 

Er wordt gestaakt  omdat er nog steeds niet  

structureel meer geld in het basisonderwijs 

wordt gestoken. Dit gaat ten koste van de 

kwaliteit van het onderwijs en daarmee ten 

koste van de leerlingen/ uw kinderen. 

 

➢ Wist u dat u als ouders ook uw stem 

kunt laten horen? 

➢ Bent u voor structureel goed 

onderwijs voor uw kinderen en bent u 

het staken van de leraren beu? Laat 

u horen en teken dan nu!  

➢ Dit kan door de onderwijspetitie van 

het tijdschrift “ouders van nu” te 

tekenen 

➢ https://www.oudersvannu.nl/commercie

el/onderwijspetitie/ 

 

Personeel 

Ons bestuur buigt zich ondertussen weer 

over de personeelsbezetting voor komend 

schooljaar. 

Het is altijd een heel gepuzzel voordat de 

formatie weer rond is voor alle scholen. 

 

Wij zullen aan het einde van het schooljaar 

afscheid nemen van juf Minka. Zij heeft te 

kennen gegeven met ingang van het nieuwe 

schooljaar met pré-pensioen te willen gaan. 

We gunnen haar vanzelfsprekend haar 

welverdiende vrije tijd. Voor school zal het 

wel even wennen zijn.  Zij is heel lang aan 

onze school verbonden en is daardoor een 

vertrouwd gezicht voor velen. 

 

BSO 

We zijn na de 

herfstvakantie van 

start gegaan met de 

BSO op dinsdag en 

donderdag.  

De kinderen en juf 

Angelina hebben ondertussen hun draai wel 

gevonden.  

Er is nieuw speelgoed aangeschaft waarmee 

de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. 

Nu krijgen we vragen of we op maandag ook 

met BSO kunnen starten. 

Dit is mogelijk wanneer we voor deze middag 

voldoende aanmeldingen hebben. 

 

Heeft u belangstelling voor BSO op maandag 

Laat het ons dan weten via de mail: 

goedepolder@primas-scholengroep.nl  
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Columbus en……  

 

De Columbus komt in de even weken op 

dinsdagmorgen. De eerstvolgende keer is 4 

februari  

 

De bibliotheek op school is in de oneven 

weken. De eerstvolgende keer is volgende 

week 28 januari.  

 

Nationale voorleesdagen 

Deze week was de burgemeester op bezoek 

en heeft voorgelezen in groep 1-2. 

 
 

10-minutengesprekken 

Vanaf 17 februari  worden  de 10-

minutengesprekken gepland. U krijgt via 

Parro een uitnodiging en kunt dan uw tijd 

reserveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel Veere speelt… 

Dit project voor groep 5-6 start deze week. 

De kinderen maken kennis met verschillende 

muziekinstrumenten zoals saxofoon, drum, 

trompeten bugel. Ze gaan hiermee aan de 

slag.  De komende 10 weken krijgen ze les 

van  docenten van de muziekschool en 

vrijwilligers van de muziekvereniging Veere’s 

genoegen. Het project wordt afgesloten met 

een waar optreden met Veere’s genoegen.  

 

 

Dans juf Conny 

Juf Conny, vakleerkracht dans en expressie 

binnen Primas, zal weer vanaf dinsdag 11 

februari, 4 dinsdagen lessen verzorgen aan 

onze groepen. 

 

Data komende periode 

• 27-31 januari Cito afnames groep 3 

t/m 7 

• 30 januari school gesloten i.v.m. met 

de landelijke onderwijsstaking 

• 31 januari groep 5-6 bezoek aan het 

Zeeuws Museum 

• 3 februari groep 7-8 bezoek Rijks 

Museum 

• 12 februari meespeelhalfuurtje 

groep 1-2 

• Week 17 februari 10-

minutengesprekken groep 1 t/m 7 

• Vrijdag 21 februari groep 5 t/m 8 ’s 

middags vrijdag 

• Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 

februari 

➢ Datum schoolreis groep 3 t/m 8 is 

verzet van 7 naar 28 mei  

Zie voor de volledige kalender onze 

website onder het tabblad: agenda. 

 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 
 

 
 


