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Nieuwsbrief 14 
Week 50, 14 december 2017 

 

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

 
Kerstgala op de Polderhof 
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 lekkere hapjes en drankjes voor de feestgangers en daarvoor roepen wij graag uw 
hulp in.  
Er hangt op de deur van het klaslokaal van uw kind(eren) een lijst waarop u kunt aangeven welk hapje 
en/of drankje u zou willen/kunnen aanleveren. De hapjes moeten in kleine porties aangeleverd worden. 
U kunt bij binnenkomst uw bijdrage kwijt op het daarvoor bestemde buffet. 
 

En natuurlijk heten wij u van harte welkom voor een hapje en een drankje in een kerstsfeervolle 
speelzaal.  

 
Juf Margriet gaat vertrekken 
“Per het nieuwe kalenderjaar ga ik De Polderhof verlaten. Ik heb de mooie leeftijd van 65 jaar bereikt en 
dat betekent dat er voor mij een nieuwe periode aan gaat breken. Bijna 25 jaar heb ik met heel veel plezier 

op deze school de administratie verzorgd. Vele directeuren, leerkrachten en kinderen heb ik zien komen en 
gaan. Nooit ging ik met tegenzin naar mijn werk, de Polderhof werd een beetje van mij. 
Het is goed het stokje door te geven en dat doe ik met gerust hart aan mijn opvolgster Karin Klein.  
Ik zal mijn collega’s, de kinderen en u, ouders, zeker missen en wens u allen alle goeds toe voor de 

toekomst.”  
Hartelijke groet, Margriet 
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Jumbo cheque 
Afgelopen periode was er bij de Jumbo een actie waarbij er voor de scholen punten konden worden 
verzameld. Er werd door ouders/verzorgers heel wat punten bij elkaar gespaard en wij mochten een cheque 
in ontvangst nemen van maar liefst € 499,19. Wij zullen voor dit bedrag een geschikte bestemming zoeken.  

 

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. 

 

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 

Laat uw kind niet alles nazeggen. 

 

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


