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Nieuwsbrief 10 
Week 46, 6 november 2017 

 

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

 
 
Sinterklaas op de Polderhof 
Zaterdag a.s. zullen veel kinderen langs de kade staan in afwachting van de stoomboot van Sinterklaas vol 
met cadeaus en snoepgoed. “Vol verwachting klopt ons hart …….” 
 
Ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ontvangen via Digiduif een aparte brief over 

het Sinterklaasfeest op school. 

 

Excursie groepen 7 
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. 

 

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. 

 

Jeugdcultuurfonds + jeugdsportfonds 
Wilt u uw kind(eren) graag laten sporten of muziekles laten volgen, maar u kunt dit niet betalen? Neemt u 
dan contact op met onderstaande adressen. U kunt dan bepalen of u voor subsidie in aanmerking komt. 

Aanmelden kan via de site of via formulieren op school. 
Jeugdsportfonds Almere  
almere@jeugdsportfonds.nl 
www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almere/ 
 

Jeugdcultuurfonds Almere  

almere@jeugdcultuurfonds.nl 
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almere/ 
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Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad. 
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. U kunt zelf ook agendapunten aandragen.  

De vergaderingen voor dit schooljaar zijn gepland op: 
30 nov. 2017  25 jan. 2018 29 maart 2018 25 mei 2018 en 12 juli 2018 
Aanvang steeds: 15.30 uur.  
Op de agenda van 30 november staat o.a.: Reglement MR, taken/ verantwoordelijkheden, Begroting 2018, 

Communicatie met ouders over de MR. 
Interesse? Kom gewoon even langs. 

 
Schoolfruit 
Deze week was er voor elke leerling – in het kader van het EU-Schoolfruit-groenteprogramma – een 
mandarijn, een wortel en een peertje. Heerlijk gezond tussendoortje! 

 
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 

Benoem waar uw kind mee speelt 

 

 

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


