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Nieuwsbrief 13 
Week 49, 07 december 2017 

 

Vrije dagen en bijzonderheden in de maand december 2017 / januari 2018: 
Di. 12 december 2017    - Stakingsdag basisonderwijs: alle  
        leerlingen VRIJ 
Wo. 13 december 2017     - Opvoedspreekuur 
Do. 21 december 2017     - Kerstfeest 

Ma. 25 december ’17 t/m zo. 7 januari ’18 - Kerstvakantie 
Ma. 15 januari 2018     - Koffieochtend met ouders 
 
 

Stakingsdag dinsdag 12 december a.s. gaat door! 
De aangekondigde staking op dinsdag 12 december a.s. gaat door. U ontving hierover eerder een brief van 

het bestuur. Dit wil zeggen dat de Polderhof op dinsdag 12 december a.s. dicht is. 
 

 
Kerstgala op de Polderhof 
Sinterklaas is nauwelijks vertrokken of de school maakt zich op voor het jaarlijkse kerstfeest. Vele moeders 

hebben afgelopen woensdag hard gewerkt om het gebouw in kerstsfeer om te toveren. Heel hartelijk dank 
voor jullie inzet! 
 
Het Kerstfeest op de Polderhof ziet er dit jaar anders uit! Vanuit de leerlingenraad kwam het voorstel naar 

voren om dit jaar geen kerstdiner te doen, maar een kerstgala. Een kerstgala met alles er op en er aan! 
Op donderdag 21 december a.s. van 17.00-18.00 uur mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 in hun 
mooiste kleren op school komen en genieten van een echt kerstgala. 

Voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vindt het feest plaats van 18.15 tot 19.30 uur. Ook voor hen 
geldt een dresscode: Galakleding! 
 
Tijdens het gala zijn er ook tal van kleine lekkere hapjes te genieten en daarvoor roepen wij graag uw hulp 
in.  
Vanaf maandag a.s. hangt op de deur van het klaslokaal van uw kind(eren) een lijst waarop u kunt 

aangeven welk hapje u zou willen/kunnen aanleveren. Het gaat dus om kleine hapjes waar geen bestek 
voor nodig is. 
 
En natuurlijk heten wij u van harte welkom om ook van een hapje en drankje te komen gebruiken. 
Nadere gegevens volgen. 

 

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. 
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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. 

 

Opvoedspreekuur 
Heeft u vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind? 

 
Yvonne Herweijer, opvoedadviseur helpt u graag op weg om samen met u en/of uw kind een passend 
antwoord te vinden op de vragen waar u tegenaan loopt. 

                                        
WOENSDAG 13 DECEMBER  
8.30-10.00 UUR       
INLOOPSPREEKUUR 
Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Het is een verantwoordelijke taak. U wilt dat het 

goed gaat met uw kind en het kind in alles voldoende steunen. Bij het opvoeden komt u soms ook 
problemen tegen. Hoe goed u het ook bedoelt, soms gaat het niet zoals u zelf zou willen. 

Heeft u problemen met uw kind? Heeft u zorgen om de ontwikkeling van uw kind? Wilt u gewoon wat 
praktische opvoedtips, bijvoorbeeld over eten, gedrag of grenzen stellen?. 

Wat doet een opvoedadviseur? Een opvoedadviseur is een pedagoog, die samen met ouders kijkt welke 
oplossingen er kunnen zijn voor vragen of problemen bij kinderen  

Met welke vragen kunt u als ouder bij een opvoedadviseur terecht? 
Denk aan: 
‘Mijn kind slaapt slecht, hoe kan dat?’  
‘Mijn kind luistert slecht, wat moet ik doen?’ 
‘Ik heb vaak ruzie met mijn puberzoon of –dochter. Hoe voorkomen we dat?’ 
‘Wij gaan uit elkaar, hoe vertellen we het onze kinderen?' 

 

Loop woensdag 13 december gewoon even binnen bij Yvonne 
Er zijn geen kosten aan verbonden 
 

“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. 
Deze week was er voor elke leerling een sinaasappel, mandarijn en wortelen.  

 
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) 

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. 
 
 

Taaladvies 

Verwoord de gebaren van uw kind. 

 

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


