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Nieuwsbrief 02 
Week 37, 14 september 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand september  / oktober 2017: 
Week 38 en 39     - Kennismakingsgesprekken 
Ma. 29 september 2017   - Koffieochtend met ouders 
Ma. 2 t/m wo. 4 oktober 2017   - Kamp groep 8 

Do. 05 oktober 2017    - Dag van de Leerkracht: leerlingen vanaf 12.00 *  
                                                                                 uur VRIJ 
Ma. 9 oktober 2017    - Voorlichtingsavond groep 8 
Wo. 11 oktober 2017    - Voorleeswedstrijd 
Do. 12 oktober 2017    - Open les voor ouders 
Ma. 23 t/m zo. 29 oktober 2017  - Herfstvakantie: VRIJ 

 
*NB: Op 5 oktober a.s. hebben de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. Die dag hebben de vakbonden 

echter ook een landelijke staking uitgeroepen. Het bestuur van de Almeerse Scholengroep 
ondersteunt het doel van de actie en heeft begrip voor de staking. Volgende week is bekend of 

de scholen van de ASG, waaronder de Polderhof, deel zullen nemen aan deze staking. We houden 
u op de hoogte. 
In de tussentijd kunt u er alvast rekening mee houden dat op die dag, donderdag 5 oktober, de 
kinderen de hele dag vrij zullen zijn in plaats van vanaf 12.00 uur. 
 

Te laat komen 
Wilt u er voor zorg dragen dat uw kind op tijd op school arriveert? 

De deur gaat open om 08.20 uur. Om 08.30 uur starten de lessen. Als uw kind na half negen arriveert, is 
dat storend voor het werkend personeel en in het bijzonder in de klas waar op dat moment de les al gestart 
is. 
 

Digiduif 
Onze school hanteert het digitale communicatiesysteem Digiduif. Alle belangrijke informatie voor 
ouders/verzorgers wordt uitgewisseld via dit systeem. Ouders/verzorgers kunnen zich met een door school 

aangeleverde code activeren. 
De ouders/verzorgers die zich nog niet hebben aangemeld en natuurlijk de ouders/verzorgers van de 

nieuwe leerlingen ontvingen gisteren de activeringsbrief van Digiduif met het vriendelijke maar toch 
dringende verzoek zich zo spoedig mogelijk aan te melden. 
 

Kennismakingsgesprekken 
Ouderbetrokkenheid zal ook dit schooljaar centraal staan en daarom starten wij binnenkort met de 

kennismakingsgesprekken. Zoals u wellicht weet, vindt de overdracht van alle kinderen van de ene groep 
naar de andere groep plaats tussen de leerkrachten, maar wij vinden uw inbreng t.a.v. het welzijn en de 
ontwikkeling van uw kind(eren) ook erg belangrijk. Daarom starten wij vanaf 18 september a.s. met 
kennismakingsgesprekken met alle ouders.  
Het doel van een kennismakingsgesprek is: de start van een goede samenwerking tussen ouders en 
leerkracht waarbij het kind centraal staat. 
U kunt zich inroosteren voor een afspraak via Digiduif vanaf maandag 11 september a.s. of u 

kunt zich wenden tot de leerkracht voor het maken van een afspraak. 
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Lestafeltjes af te halen 
Er zijn een aantal lestafeltjes (groep 7, 8) over. U kunt deze als u wilt gratis afhalen op dinsdag 

19 september a.s. tussen 14.15 en 14.45 uur. Handig als bureautje op de kamer van uw 

zoon/dochter? 

 
Activiteitenbijdrage 
Vergeet u niet de activiteitenbijdrage te betalen? 

 
Naschoolse sportactiviteiten 
Almere Kenniscentrum Talent: start met gratis naschoolse gym- en sportlessen voor kinderen van groep 

3 t/m 8. U ontvangt hierover een brief via basisschoolnet. Inschrijven en nadere gegevens, zie: 
www.sportiefalmere.nl  
 
Polderhof: Als sport actieve basisschool bieden wij bovendien voor de groepen 1 t/m 5 een naschoolse 
sportaanbod o.l.v. meester Jos. (zie gymrooster) 

Via lijsten op de klaslokalen kunt u uw kind hiervoor opgeven. 

 

Gymrooster 
Maandag 

Tijd: Welke groep: Waar: 

09.20 – 10.10  1 Speelzaal 

10:10 – 11:00 2 Speelzaal 

11:00 – 11:50 1/2 Praathof Speelzaal 

   

 
 Dinsdag 

Tijd: Welke groep: Waar: 

09:20-10:05 3B Gymzaal  

10:05 – 10.50 5 Gymzaal 

10.50 – 11:35 6 Gymzaal 

12:30 – 13:15 

13.15 – 14.00 

14:00 – 14:50 Buitenschoolse activiteit 
1/2 

Speelzaal 

      

 15:45-17:45  AKT 5 t/m 8  Gymzaal Polderhof 

 
Donderdag 

Tijd: Welke groep: Waar: 

09:20 – 10:10 3A Gymzaal 

10:10 – 11:00 3B Gymzaal 

11:00– 11:50 4 Gymzaal 

13:10 – 14:00 8 Gymzaal 

14:00-14:50 Buitenschoolse activiteit 
MB 3-5 

Gymzaal Polderhof 

  
Vrijdag 

Tijd: Welke groep: Waar: 

08:30 – 09:20 7 Gymzaal 

09:20 – 10:10 6 Gymzaal 

10:10 – 11:00 5 Gymzaal 

11:00 – 11:50 4 Gymzaal 
12.20 – 13.05 3A Gymzaal 

 

Taaladvies 
Spreek langzaam, spreek de woorden duidelijk uit. 

 

 
 
 

http://www.sportiefalmere.nl/
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Vakanties / vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 
Donderdag  05 oktober ‘17    - studiemiddag leerkrachten; leerlingen vrij vanaf  
                                                                                 12.00 uur 
Maandag 23 t/m vrijdag 29 oktober ’17  - herfstvakantie 
woensdag 08 november ‘17    - studiedag leerkrachten 

Maandag 25 december ‘17 t/m zondag 07 januari ‘18 - kerstvakantie 
Woensdag 14 februari ‘18    - studiedag leerkrachten 
Maandag 26 febr. t/m zo. 4 maart ‘18   - voorjaarsvakantie 
Maandag 5 maart ‘18     - studiedag leerkrachten 
Vr. 30 maart en ma. 2 april ’18   - Goede Vrijdag + 2e Paasdag 
Vr. 27 april ’18      - Koningsdag 

Ma. 30 april t/m zo. 13 mei ’18    - Meivakantie 
Ma. 21 mei ’18      - 2e Pinksterdag 

Vr. 22 juni ’18      - administratie-/studiedag 
Vr. 22 juni ’18      - administratie-/studiedag 
Ma. 9 juli ’18      - administratie-/studiedag 
Vr. 20 juli ’18 vanaf 12.00 uur    - opruimmiddag 
Ma. 23 juli t/m zo. 2 september ’18   - Zomervakantie 

 

 

Het team van de Polderhof wenst u een prettige weekend toe. 


