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Nieuwsbrief 07 
Week 42, 19 oktober 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand oktober / november 2017: 

Ma. 23 t/m zo. 29 oktober ’17 - Herfstvakantie: VRIJ 
Di. 7 november 2017    - Koffieochtend ouders 
Wo. 8 november 2017   - Studiedag: Leerlingen VRIJ  
Do. 9 november 2017    - Nationaal Schoolontbijt / Sportdag 
Za. 11 november 2017    - Sint Maarten 
Di. 14 en do. 16 november 2017  - Rapportgesprekken 
Za. 18 november 2017    - Aankomst Sinterklaas 

 
Activiteitenbijdrage 
Met de december-feestmaand in het verschiet – Sinterklaas, Kerst – kunt u begrijpen dat uw 

activiteitenbijdrage meer dan nodig is. Het is fijn dat er al velen van u deze ouderbijdrage betaald hebben! 
Heeft u nog niet betaald? Dan vragen wij u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 

U kunt € 27,50 
 - 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. 

 
Kinderboekenweek “Gruwelijk eng” 
De winnaars van de voorleeswedstrijd zijn: Milan uit groep 4 en Nicky uit groep 6. Van harte 
gefeliciteerd! 
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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 uur welkom om 
gemaakte griezelwerkjes te komen bekijken in de klassen.  
Ouders/verzorgers van de leerlingen uit groepen 5 t/m 8 worden om 13.30 uur 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.  
De kinderen mogen eng-verkleed op school komen. 

 
Hulpouders gevraagd 
Vorige week is er een start gemaakt met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. Graag 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.  

 

Nieuwe logopediste 
Zoals u weet, wordt de logopedie op school verzorgd door De Praatmaat Groep. Het team van logopedisten 
probeert zo goed mogelijk de vraag naar logopedie in te vullen. Door veranderingen in de vraag moet er 
soms een herverdeling van de logopedisten plaatsvinden. Voor de Polderhof betekent dit dat een aantal 
uren van Sjaranne Vreeburg overgenomen zullen worden door Neelke Westland-van Oene.  

 
Voor een paar kinderen die al in behandeling zijn bij Sjaranne betekent dit dus een nieuw gezicht. De 
ouders van de desbetreffende kinderen zijn al persoonlijk op de hoogte gebracht. Bent u niet hierover 
benaderd dan geldt deze verandering niet voor uw kind! 
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met de 
logopedisten. U kunt geheel vrijblijvend bij ze terecht op de dagen dat zij aanwezig zijn.  
 

Sjaranne Vreeburg, logopedist     
Werkdagen: maandag en woensdag 

Tel: 06-51876228 
sjaranne@depraatmaatgroep.nl 
 
Neelke Westland-van Oene, logopedist     

Werkdagen: dinsdag 
Tel: 06-51876228 
neelke@depraatmaatgroep.nl 

 
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! 
 

Klassenouders 
Elke klas heeft een klassenouder. De klassenouder is het contact tussen leerkracht en ouders/verzorgers als 
het gaat om het organiseren, regelen van groepsactiviteiten. Klassenouders voor dit schooljaar zijn: 

       

Groep Klassenouder Moeder/vader van 

Ph1 Kaouater Jounayd 

1 Michelle Meagan 

2 Priscilla en Sander Maylie en Jason 

3A Rachida  Dina 

3B Astrid en Melissa Zhen en Danischa 

4 Natasja Damien 

5 Katja en Rosa Charley en Vince 

6 Melissa Djelaino 

7 Haidy Jayden 

8 Nalan Alara 

   

 

mailto:sjaranne@depraatmaatgroep.nl
mailto:neelke@depraatmaatgroep.nl


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

 

 

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.  

 
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 

Verwoord de handelingen van uw kind 

 

Het team van de Polderhof wenst u een fijne herfstvakantie toe. 
Op maandag 30 oktober a.s. om 08.20 uur gaan de deuren van de Polderhof weer open en 

heten wij u met uw kind(eren) van harte welkom. 


