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Nieuwsbrief 06 
Week 41, 12 oktober 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand oktober / november 2017: 
Ma. 16 oktober 2017    - Voorleeswedstrijd 
Do. 19 oktober 2017    - Open gymles 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 

 
Kinderboekenweek “Gruwelijk eng” 
Maandag 16 oktober a.s. vindt de voorleeswedstrijd plaats. In de nieuwsbrief van volgende week 
kunnen wij u de winnaar(s) bekend maken. 

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 oktober wordt het thema feestelijk afgesloten.  
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 zijn die dag vanaf 13.45 welkom om 
gemaakte griezelwerkjes te komen bekijken in de klassen.  

Ouders/verzorgers van de leerlingen uit groepen 5 t/m 8 worden om 14.30 verwacht in de grote gymzaal; 
de leerlingen voeren de dans op die zij bij de workshops geleerd hebben. Wel graag schoenen uit in de 
gymzaal.  

 
Groep 8 naar Meergronden 
Maandag 16 oktober a.s. van 09.00-11.00 uur brengen de leerlingen uit groep 8 een bezoek aan de 
Meergronden. Er wordt kennis gemaakt met de school en met de manier werken. Er wordt een speciaal 
programma aangeboden. 

 

Sport met ouders 
Op donderdag 19 oktober a.s. van 08.30-09.10 uur is er voor u gelegenheid een gymles bij te wonen 
in de grote gymzaal. U krijgt deze gymles aangeboden zoals de kinderen op de Polderhof deze ook krijgen. 
Meester Jos zal deze les geven. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier op het raam naast de 
deur van de kleuterspeelzaal. Gewoon doen; er hebben zich al 9 mensen ingescheven! 

 

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! 

 
Hulpouders gevraagd 
Er wordt per volgende week een start gemaakt met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. Daarvoor 

vragen wij uw hulp om leuke, alternatieve versieringen te maken. Elke donderdag van 09.00 tot max. 11.00 
uur bent u van harte welkom! De coördinatie ligt bij de activiteitencommissie (zie hieronder); u kunt zich 
melden bij Annemieke de Vos. 
Verder is de commissie op zoek naar: Perzisch tapijt, krans, stokpaard, jute zakken.  
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Achter de schermen van de Polderhof: 
De Activiteiten commissie 
De Activiteitencommissie (AC) van de Polderhof organiseert en coördineert de verschillende (jaarlijkse) 
activiteiten binnen school met hulp van ouders en teamleden. De AC bestaat uit Annemieke de Vos (ouder), 
Sabrina Rodenburg en Jos de Gram. 

 

 
 

De Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Polderhof bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden, t.w. 
Trees Berkouwer, Jos de Gram, Annemieke de Vos en Levien van Oorschot. De MR denkt mee over allerlei 
beleidsmatige zaken zoals de begroting, personeelsbeleid, schoolplan etc. van de Polderhof. Maar ook de 
begroting en plannen van het bestuur (Almeerse Scholen Groep) worden bekeken. 
Het is van het onderwerp afhankelijk of de MR instemming- of adviesrecht heeft. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar dus door alle ouders of personeelsleden te bezoeken. Heeft U 
vragen over  het beleid van de school en/of het bestuur neem dan gerust contact met ons op. 

 

 
 

Ouderraad 
De vergaderingen zijn openbaar; 2x per jaar is er een algemene jaarvergadering waarin de penningmeester 
verantwoording aflegt over de besteding van de financiën. 

In de oudergeleding van de OR zitten: Johan Bakker, Sonja Lanzaat, Mariam Msahal, Rachida el Makouchi, 

Claudia Tabak, Katja Wagenaar. Namens het team: Marieke de Meijer, Stephanie de Jong en Joke Boerland. 
Een foto volgt later. 
 

Leerlingenraad 
Wij betrekken leerlingen in ons onderwijs en de leerlingenraad levert hieraan een bijdrage. De rol van de 

vertegenwoordigers van de leerlingenraad is: mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren. 
“De leerlingenraad bestaat uit Cheranelia, Kayden, Yasser, Aicha, Zanin, Bracha en Tobias.  
De leerlingenraad houdt in dat 2 kinderen uit elke klas, van groep 5 tot en met 8, een vergadering houden 
na schooltijd. 
Ook vragen we de mening van onze eigen klas. Wat we bij de leerlingenraad ook doen is dat we ideeën 
bedenken bijvoorbeeld: over het buitenspelen, over kerst en ook over alle andere feestdagen. Over het 

kerstgala, een Nieuwjaars-diner. 
Wij vinden het heel leuk dat we voor de leerlingenraad zijn gekozen. Ook vinden wij dat gezellig om in de 
leerlingenraad te zijn. Ook vinden wij het leuk om dit stukje te schrijven. 

Groetjes, de Leerlingenraad, Cheranelia en Aicha.” 

                

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.  
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Activiteitenbijdrage 
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! 

 

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 
Zoek een moment van de dag uit waarop u samen met uw kind kunt lezen of 

zingen. 
 

 

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


