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Nieuwsbrief 04 
Week 39, 28 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 

Wo. 4 oktober 2017    - Start Kinderboekenweek 
Do. 05 oktober 2017    - Dag van de Leerkracht – STAKINGSDAG.   
                                                                                 Leerlingen VRIJ! 
Ma. 9 oktober 2017    - Voorlichtingsavond groep 8 
Ma. 16 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. 
 

Gelegenheid contant betalen activiteitenbijdrage 
Volgende week van maandag t/m vrijdag is er gelegenheid om uw activiteitenbijdrage contant te betalen bij 
één van de ouderraadsleden. Elke ochtend volgende week van 08.30-0.45 uur kunt u terecht in de 
hal bij de ingang van de aula. 
De ouderbijdrage is dit jaar € 27,50 
U kunt ook: 

 - Overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0004 1431 33, t.n.v. Ouderraad 
Polderhof, onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 
-     Contant in een gesloten envelop met de naam en groep van uw kind afgeven aan de   
leerkracht. 

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen dan kunt u een regeling treffen met de penningmeester van de 
Ouderraad of de directie. 

Wij rekenen erop dat wij voor de herfstvakantie voor alle leerlingen de activiteitenbijdrage 
binnen hebben! 

 
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? 

 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek start woensdag 4 oktober a.s. met als thema “Gruwelijk eng”. 
Op woensdag 4 oktober mogen de kinderen verkleed naar school komen, in hun engste outfit. 
Traditie getrouw zal de voorleeswedstrijd ook weer plaatsvinden in deze twee weken. Omdat op 

woensdag 11 oktober a.s. een verhalenverteller op school komt, wordt de voorleeswedstrijd gehouden op 

maandag 16 oktober a.s..  
Op donderdag 19 oktober krijgen de groep 1 t/m 4 een griezel klei workshop en de groepen 5 t/m 8 een 
griezeldansworkshop. 
Op vrijdag 20 op oktober wordt het thema feestelijk afgesloten. 



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

 

 

Kamp groep 8 
Anders dan vorige jaren gaan de leerlingen uit groep 8 volgende week op kamp, in plaats van aan het eind 
van het schooljaar. Dit heeft te maken met bevordering van groepsvorming van twee groepen 7 van vorig 

jaar naar één groep 8.  
Wij wensen de kinderen en begeleiders een onvergetelijk kamp toe!!! 
 

Voorlichtingsavond VO (groep 8) 
Op maandag 9 oktober a.s. is er voor de ouders/verzorgers van de 8e groepers een informatieavond 

specifiek gericht op het voortgezet onderwijs. Tijd: 19.00-20.00 uur. 
Er wordt informatie gegeven over het onderwijssysteem van het voortgezet onderwijs en over de diverse 
(ASG) VO scholen. 
Geïnteresseerde ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 7 mogen deze bijeenkomst indien gewenst 
eveneens bijwonen. 

 

Week van de Techniek 
Op woensdag 11 oktober gaan de groepen 7 en 8 in het kader van de Week van de Techniek, naar het 
Baken in Almere-Stad. Daar kunnen de leerlingen kennis maken met allerlei verschillende soorten techniek. 
De kinderen moeten die dag om 08.15 uur op school zijn omdat zij met de bus naar Almere Stad gaan. 

Rond 12.30 uur zijn ze weer terug op school. 

 
Week van de Pauzehap 
Deze week stond in het teken van de Pauzehap, een lesprogramma van Ik eet het beter, een educatief 
platform van Albert Heijn. 
Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag konden de leerlingen van groep 5 t/m 8 kiezen uit gezonde 
tussendoortjes.  

 

Fietsen op het schoolplein 
Het spreekt voor zich maar toch willen wij u er toch nog op attenderen dat fietsen op het schoolplein 

niet toegestaan is, dat geldt voor zowel de kinderen als volwassenen. 
 

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. 
 

Taaladvies 
Vraag niet voortdurend: “Wat is dit? Hoe heet dat?” 

 

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


