
bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 03 
Week 38, 21 september 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand september  / oktober 2017: 
Week 38 en 39     - Kennismakingsgesprekken 
Vr. 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 – STAKINGSDAG.   
                                                                                 Leerlingen 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 

 
Op donderdag 5 oktober a.s. is de Polderhof gesloten in verband met de 
landelijke stakingsdag. 
Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG) ondersteunt het doel van de actie, een hoger salaris in 

het primair onderwijs en vermindering van de werkdruk, en heeft begrip voor de staking. De basisscholen 
van de ASG zijn op 5 oktober nagenoeg allemaal dicht. 
 

Koffieochtend 
Op vrijdag 29 september a.s. om 08.30 uur is er het bekende koffie-uurtje met en voor ouders, de eerste  
van dit schooljaar. Onze directeur Karin Draisma zal met u onder het genot van een kopje koffie of thee de 
tips en tops start schooljaar doornemen. Komt u ook? 

 

Luizenzakken 
Het is belangrijk dat elke leerling van de Polderhof zijn/haar jas, muts etc. opbergt in een luizenzak. Deze 
luizenzak wordt door de school aan elk kind verstrekt en wij verwachten en hopen dat deze zak jaren mee 
zal gaan. 
Wij willen u verzoeken om de luizenzakken die voor de zomervakantie mee naar huis zijn genomen om 

gewassen te worden weer (schoon) terug te brengen naar school zodat uw kind weer een luizenzak ter 

beschikking heeft. Dank voor uw moeite.  
 

Ouderraadsvergadering 
Maandag 25 september a.s. zal de eerste Ouderraadvergadering van dit schooljaar plaats vinden. De 

vergadering is openbaar, dus wellicht vindt u het interessant de vergadering eens bij te wonen? Aanvang: 
19.30 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. 
 

Activiteitenbijdrage 
Vergeet u niet de activiteitenbijdrage te betalen? 
 

Taaladvies 
Maak uw zinnen niet te lang. 
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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 

 

 
Vakanties / vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Donderdag  05 oktober ‘17    - Stakingsdag: alle leerlingen VRIJ 

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. 

http://www.sportiefalmere.nl/

