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Nieuwsbrief 09 
Week 45, 09 november 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand november / december 2017: 
Vr. 10 november 2017    - Koffieochtend ouders 
       Kinderen nemen rapport mee 
Za. 11 november 2017    - Sint Maarten 
Di. 14 en do. 16 november 2017  - Rapportgesprekken 

Za. 18 november 2017    - Aankomst Sinterklaas 
Di. 05 december 2017    - Sinterklaasfeest 
Do. 21 december 2017    - Kerstfeest 
Ma. 25 december ’17 t/m zo. 7 januari ’18 - Kerstvakantie 

 

Koffieochtend vrijdag 10 november ‘17 
Morgen, vrijdag 10 november, kunt u samen met Karin Draisma een kop koffie drinken terwijl er gepraat 

wordt over schoolzaken. Dit keer wordt het onderwerp: “Gedrag” besproken. U komt toch ook? 

 

Sint Maarten 

♪♪♪ 11 november is de dag ……. dat mijn lichtje branden mag  ♪♪♪ 
Mooie lampionnen worden op school gemaakt en op zaterdag 11 november ’s avonds mogen de kinderen in 

het donker zingend langs de deuren in de buurt. 
Op vrijdag 9 november gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4  hun Sint Maarten-liedje zingen in de 
midden- en bovenbouw en natuurlijk staat daar een kleine traktatie tegenover! 
 

Rapportgesprekken 
Op dinsdag 14 november a.s. (’s middags en ’s avonds) en donderdag 16 november (’s middags) 
zijn er de rapportgesprekken. U heeft tot donderdag (=vandaag) via Digiduif een afspraak kunnen maken 
met de leerkracht. Heeft u dit nog niet in orde gemaakt, dan kunt u zich op het roosterformulier aan de 

klasdeur alsnog  inschrijven voor een rapportgesprek.  
 
Ter voorbereiding op deze gesprekken ontvangt uw kind vrijdag a.s. het rapport mee naar huis. U dient dit 

document weer mee te nemen naar het rapportgesprek. 

 
Excursie groepen 7 en 8 
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 zullen in het kader van het educatieve kunstprogramma op excursie 
gaan. 
Groep 8 gaat op vrijdag 10 november a.s. naar een theatervoorstelling “Ja … Hoe Zeg Je Dat?” van de 
Bonte Hond, tijd 09.30-10.30 uur, locatie: Tante Truus in Almere Stad. Vervoer per stadsbus. 
Groep 7 gaat op woensdag 29 november a.s. aan  een kunst-activiteit deelnemen “LandArt” op de 
locatie van KAF in Almere Stad. Tijd: 11.45-13.45 uur. Vervoer per stadsbus. 

 

Uitreiking diploma Mediatoren-training 
In het tweede jaar van de invoering van De Vreedzame School wordt een aantal leerlingen getraind als 
mediator. De leerling-mediatoren komen uit groep 6 en 7, en solliciteren naar de taak van mediator.  

Eenmaal opgeleid is er elke dag in school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes 
lopen zij rond (herkenbaar, in een gekleurd hes) en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of 
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conflict. Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. 

Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen doorsturen naar de mediatoren. 

 
De betreffende leerlingen hebben deze week met succes hun training afgerond. Maandag 13 november a.s. 
is de diploma-uitreiking, een feestelijke aangelegenheid voor de mediatoren in spé, hun ouders en 
(leerkrachten)trainers.   

 

Hulpouders gevraagd 
Er is al volop gestart met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. De “Verteltassen-ouders” zijn druk 
bezig leuke, alternatieve versieringen te maken. Maar zij kunnen nog wel wat extra handen gebruiken! 
Elke donderdag van 09.00 tot max. 11.00 uur bent u van harte welkom!  

De coördinatie ligt bij de activiteitencommissie; u kunt zich melden bij Annemieke de Vos. 
Verder is de commissie op zoek naar: Perzisch tapijt, krans, stokpaard, jute zakken.  

 
Aanmelden aankomende 4-jarigen 
Om een goed overzicht te krijgen van het te verwachten aantal instroom van 4-jarigen dit schooljaar, 
vragen wij u om uw zoon/dochter die binnenkort de leeftijd van 4 jaar zal bereiken, zo spoedig mogelijk aan 
te melden. Wij kunnen dan inschatten of en wanneer er een 3e kleutergroep, een zogenaamde 
instroomgroep, gestart moet worden.  
Voor aanmelding kunt u een afspraak maken met de directeur, Karin Draisma. 

 

Schoolfruit 
Vanaf volgende week krijgen de leerlingen van de Polderhof – in het kader van het EU-Schoolfruit-
groenteprogramma - drie maal in de week een stuk fruit of groente uitgedeeld, namelijk op dinsdag, 

woensdag en donderdag. 

 
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 prettig weekend toe. 


