
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 16    week 2, 10 januari 2019 

 
kalender januari / februari 2019 
week van 14, 21 en 28 januari  - toetsweken 
week van 4 februari    - groep 8 adviesgesprekken VO 
woensdag 6 februari    -  leerlingen vrij: studiedag 
donderdag 7 februari    - koffieochtend 
vrijdag 8 februari    - rapport mee 
dinsdag 12 februari    - rapportgesprekken    
donderdag 14 februari   - rapportgesprekken   
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari  - voorjaarsvakantie 
maandag 25 februari    - leerlingen vrij: studiedag 
  

 
 
Gym 
Volgende week start meester Remko. Hij zal tot eind 
van de maand gym geven in de gymzaal Kimwierde. 
We verwachten dat we vanaf februari weer in onze 
eigen gymzaal terecht kunnen. Het rooster is 
voorlopig als volgt: 

 

maandag 

tijd groep locatie 

09.20 – 09.55 1 Speelzaal 

09.55 – 10.30 2 Speelzaal 

10.30 – 11.05 PH Speelzaal 

 dinsdag 

tijd groep locatie 

08:30 – 09:05 1 Speelzaal 

09:05 – 09.40 2 Speelzaal 

09.40 – 10.15 PH Speelzaal 

10.15 – 11.00 Zaal-
opbouw 

Gymzaal 

11.00 – 11.50 5 Gymzaal 

12.20 – 13.10 4A Gymzaal 

13.10 – 14.00  8 Gymzaal 

  
 
 

donderdag 

tijd groep locatie 

08:30 – 09:20 3 Gymzaal 

09:20 – 10:10 4B Gymzaal 

10:10 – 11:00 5 Gymzaal 

11:00 – 11:50 6 Gymzaal 

12:20 – 13:10 7 Gymzaal 

13:10 – 14:00 8 Gymzaal 

vrijdag 

tijd groep locatie 

09:20 – 10.10 4A Gymzaal 

10.10 – 11:00 4B Gymzaal 

11:00 – 11:50 6 Gymzaal 

12.20 – 13.10 3 Gymzaal 

13.10 – 14.00 7 Gymzaal 
 
Let op! Leerlingen van 7 en 8 eindigen komende 
weken op di/do/vr (zie rooster) om 14.00u bij de 
gymzaal Kimwierde. Deze leerlingen mogen om 
14.00u zelfstandig naar huis, tenzij u  van tevoren 
aangeeft bij juf Stephanie/meester Rik dat u wilt dat 
uw kind met de leerkracht mee terug gaat naar 
school. In dat geval is uw kind ca. 14.10u terug op de 
Buitenhof.  



 

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

 

Toetsweken 
Vanaf komende week zijn de toetsweken. Wat is een 
goede voorbereiding? Lekker op tijd naar bed helpt 
altijd!  
Helpt u ons mee door ervoor te zorgen dat uw kind op 
tijd op school is en afspraken voor artsenbezoek de 
komende 2 weken zoveel mogelijk buiten schooltijd te 
plannen? Dank u wel.  
 
Schoolvoetbal: De Polderhof doet mee!  
We hebben 3 teams aangemeld voor het KNVB 
schoolvoetbaltoernooi:  

- 1 jongensteam 7/8 
- 1 jongensteam 5/6  
- 1 meisjesteam 5/6 

Alvast onze dank aan de ouders die willen coachen. 
Zodra het wedstrijdschema definitief bekend wordt, 
informeren we de spelers en de coaches.  
 
 
 

Nieuw Schoolplein 
Komende week worden de nieuwe speeltoestellen op 
ons schoolplein geplaatst. We zijn van tevoren niet 
geïnformeerd over de planning en hopen dat de 
overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 



 

 

 



 

 

  

 


