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Nieuwsbrief 05 
Week 40, 5 oktober 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand oktober / november 2017: 
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 
Di. 7 november 2017    - Koffieochtend ouders 
Wo. 8 november 2017   - Studiedag: Leerlingen VRIJ  
Do. 9 november 2017    - Nationaal Schoolontbijt / Sportdag 

Zo. 11 november 2017    - Sint Maarten 
Di. 14 en do. 16 november 2017  - Rapportgesprekken 
Za. 18 november 2017    - Aankomst Sinterklaas 

 

Denkt u er nog aan? Morgen, donderdag 5 oktober a.s. is de Polderhof gesloten 

in verband met de landelijke stakingsdag. 
 

Kinderboekenweek “Gruwelijk eng” 

 

 
 
De Kinderboekenweek werd afgelopen woensdag heel “eng” geopend: enge jufs, enge kinderen en enge 
snoepjes!  
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. 
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Gelegenheid contant betalen activiteitenbijdrage 
Vrijdag a.s. is de laatste dag dat u uw activiteitenbijdrage contant kunt betalen bij één van de 

ouderraadsleden. Van 08.30-0.45 uur in de hal bij de ingang. 
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! 

 

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. 

 
Kamp groep 8 
Het weer werkt mee, de boswachters vertellen interessante dingen, de sfeer is goed en uitgelaten, kortom: 
genieten geblazen op kamp! 

 

                 
 
Open les voor ouders/verzorgers 
Op donderdag 12 oktober a.s. van 08.30-09.00 uur kunt u in de klas van uw kind een les bijwonen.  

Voor u een uitgelezen kans om weer eens in de schoolbank te zitten! U bent van harte welkom. 
 

Koffieochtend 
Dinsdag 7 november a.s. is er weer een koffieochtend met en voor u, ouders/verzorgers van onze 
leerlingen. Wij kunnen ons voorstellen dat u over een bepaald onderwerp zou willen praten. Laat het ons 

weten, wij willen graag inspelen op uw wensen! 

 
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. 
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Schoolfruit 
Goed nieuws! Ook dit jaar krijgen we schoolfruit. 

In week 45 (6 nov t/m 10 nov) ontvangen we het startpakket met de lesmaterialen en posters en in week 
46 (13 nov t/m 17 nov) starten de leveringen. De leveringen lopen t/m week 16.  
 

Trots op onze oud-leerling 
“Winnaar ECHO Award wo: Sulayman el Mathari 
Sulayman studeert Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder andere op eigen 

initiatief het huiswerkbegeleidingsproject MCV Almere opgezet en is lid van een buurtpreventieteam in 
Almere. Het was voor de jury duidelijk dat Sulayman zijn volledige persoon inzet voor maatschappelijke 
verandering. 

In het juryrapport staat toegelicht: “Met zijn academische kennis levert hij een belangrijke bijdrage aan de 
medische sector. Met zijn creatieve geest weet hij op beeldende wijze en met prikkelende woorden mensen 
mee te nemen in zijn verhaal. Met zijn innemende persoonlijkheid en bijzondere levensverhaal weet hij een 
uitdaging als een stotter te overwinnen en onderdeel te maken van zijn kracht. Met zijn maatschappelijke 

betrokkenheid creëert hij impact als het gaat om verbinding in de samenleving.” 

Gefeliciteerd Sulayman met deze prachtige prestatie! 

 

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. 

 

Taaladvies 
Speel samen met uw kind. 

 

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


