
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 11    week 47, 22 november 2018 

 
kalender november / december 2018 
vrijdag 23 november     - groep 1 t/m 4 schoen zetten  
vrijdag 30 november     - groep 5 t/m 8 surprise inleveren 
woensdag 5 december    - Sinterklaasfeest 
donderdag 6 december    - opruimen Sint versiering 
maandag 10 december    - school versieren voor Kerst 
zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari - Kerstvakantie 

Vrijdag 23 november: schoen zetten 
Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen vrijdag hun schoen 
zetten op school. Vergeet u niet morgen een extra 
schoen mee te nemen naar school? 

 
 
Surprises 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben vorige week 
lootjes getrokken. Vrijdag 30 november moeten zij 
een surprise inleveren op school. 
Helpt u uw kind mee om een leuke surprise te maken? 
Op internet zijn veel leuke tips te vinden.  
 
Drukke decemberdagen: helpt u mee? 
De decemberdagen zijn gezellig maar ook erg druk. 
We gaan donderdag 6 december de Sinterklaas 
versiering opruimen en maandag 10 december de 
school versieren voor Kerst. Wilt u ons één of beide 
dagen komen helpen? U bent welkom! Meldt u zich 
a.u.b. aan bij de leerkracht van uw kind.  
 
Fietslampje kwijt? Ophalen bij juf Silvia 
Juf Silvia heeft een aantal fietslampjes gevonden. Mist 
uw kind een fietslampje? Loopt u morgen voor of na 
schooltijd even bij Silvia langs.  

Ouderbijdrage 
Denkt u nog even aan de ouderbijdrage? Uiterlijk 
morgen kunt u nog gebruikmaken van de 
kortingsregeling van € 25,00.  
Wanneer wij na het weekend uw bijdrage niet hebben 
ontvangen is het de bedoeling dat u maandag € 7,50 
activiteitenbijdrage betaalt voor de decemberfeesten.  
 
Op tijd komen 
We merken dat er steeds meer kinderen te laat naar 
school worden gebracht. Komt uw kind te laat? Dan 
mag u als ouder niet mee de klas in. Wij verwachten 
dat u ervoor zorgt dat uw kind de klas binnenkomt 
zonder de rest van de groep te storen. De les is nl. al 
begonnen. Wij zijn verplicht om te laat komen als 
ongeoorloofd kort verzuim te registreren. Zorgt u 
ervoor dat uw kind op tijd komt? Dank u wel.  
 
Ideeënbus 
Wist u dat wij een ideeënbus hebben? Deze hangt in 
de gang. Heeft u een idee? Wij horen het graag!  

 
 
Activeren in Social Schools 
Heeft u het Social Schools account nog niet 
geactiveerd? U mist zo belangrijke informatie van 
school. Wij adviseren u om Social Schools te activeren. 
Heeft u hulp nodig of wilt u de activatiebrief nog een 
keer ontvangen? Stuur een email naar 
administratie@polderhof.asg.nl  
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bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

Sponsoractie AH Markenpoort  
We zijn op de 10e plaatst geëindigd bij de AH 
Markenpoort Sponsoractie. De school ontvangt  

€ 360,36 
Dat geld gaan we reserveren voor de renovatie van 
ons schoolplein! Iedereen voor De Polderhof heeft 
gespaard én natuurlijk AH Markenpoort: Dank je wel!  
Zaterdag zal Annemiek de Vos namens onze school de 
cheque in ontvangst nemen.  
 

 
 
 
 

 



 


