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

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 12 
Week 48, 30 november 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand november / december 2017: 
Di. 05 december 2017    - Sinterklaasfeest 
Do. 21 december 2017    - Kerstfeest 
Ma. 25 december ’17 t/m zo. 7 januari ’18 - Kerstvakantie 
Ma. 15 januari 2018    - Koffieochtend met ouders 

 

 
Sinterklaas op de Polderhof 
Vervolg van het verhaal …… “Omdat er regelmatig pakjes werden weggenomen, is er besloten een camera 
op te hangen in het gebouw. En wat blijkt: Pieten groot en klein zwerven rond in het lege schoolgebouw, in 
de klaslokalen, in de gangen, de administratie- en directiekamer! Maar welke Piet heeft de pakjes 
weggenomen? Het blijft een spannende situatie, de dader moet wel gevonden worden!” 

 
Maandag 4 december, van 14.00-15.00 uur mogen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hun surprise op 
school inleveren. 

En maandag 5 december is het dan zover: 

 
Sinterklaas heeft laten weten dat hij van plan is dinsdag aan de Polderhof een bezoek te brengen! 
Hij heeft voor alle ouders/verzorgers van de school een mooi gedicht geschreven. Die zal als bijlage bij deze 
nieuwsbrief via Digiduif aan u toegezonden worden.  

“Vol verwachting klopt ons hart ………..” 

 
Klopt uw telefoonnummer nog? 
Het is erg belangrijk dat de school in het bezit is van de juiste telefoonnummers van haar leerlingen. Wordt 
uw kind ziek op school of overkomt het een ongeluk(je) dan moeten wij u kunnen bereiken. 
Heeft u een nieuw telefoonnummer of denkt u dat u mogelijk eerder vergeten bent het nieuwe nummer 
door te geven, laat u ons dit dan weten. 
Dat kan via Digiduif of op papier bij de leerkracht of administratie. U kunt ook even bij de 
administratie langs gaan (di., wo. en do.) om te checken of de juiste telefoonnummers bekend 
zijn op school. 

 

“Fruit-ouder gezocht”! 
Het zou heel veel tijd (en rommel) schelen als er op de dinsdag, woensdag en donderdag een 
schoongemaakte schaal met fruit bij de klassen gebracht werd. 

Heeft u er gelegenheid voor en vindt u het leuk dit klusje op u te nemen? Meldt u zich dan bij onze 

directrice, Karin. 
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Oprichten schoolkoor/ zangles na schooltijd. 
Zingt uw zoon /dochter ook zo graag en wil hij/zij hiermee verder en les krijgen van een echte 

zangdocente? Dan is dit gratis mogelijk. Zangdocente Madelon Beute hebben wij bereid gevonden om vanaf 
januari bij ons  les te geven, mits er natuurlijk voldoende belangstelling voor is. Haar achtergrond is de 
Frank Sanders theateracademie en daar heeft ze  les gehad  van diverse bekende zangers/zangeressen. Bij 
de groep van uw  kind hangen intekenlijsten. Inschrijven is mogelijk tot maandag 20 december. 

Voor meer informatie kunt u terecht  bij Trees (Praathof) 

Stakingsdag 
Het is nog onduidelijk of er dinsdag 12 december opnieuw een onderwijs-stakingsdag zal komen en of 
ook de scholen van de Almeerse Scholengroep hieraan deel zullen nemen. 
Houdt u er alvast voorzichtig rekening mee dat dinsdag 12 december a.s. de school mogelijk 
gesloten is. 

Via Digiduif ontvangt u vandaag een brief van het bestuur van de Almeerse Scholengroep. 

 
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 de intern begeleider of gymleerkracht. Aanmelden kan via formulieren die op 
school verkrijgbaar zijn. 

 

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 peer, 
mandarijn en heerlijke kerstomaatjes. 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 

Praat terwijl u dingen doet. 

 

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


