
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 19    week 5, 31 januari 2019 

 
kalender januari / februari 2019 
week van 4 februari    - groep 8 adviesgesprekken VO 
maandag 4 februari    - groep 6 en groep 8 excursie KAF 
woensdag 6 februari    -  leerlingen vrij: studiedag 
donderdag 7 februari    - 08.30u 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 
 
 
Woensdag 6 februari studiedag 
Volgende week woensdag is een studiedag. De 
leerlingen zijn vrij. ’s Ochtends zal het team een 
gezamenlijk programma hebben met BijzonderJij, in 
de middag is er administratietijd voor het invullen van 
de rapporten en voorbereiden van de rapport-
gesprekken.  
 
Donderdag 7 februari: koffieochtend 
U bent donderdag om 08.30u welkom op de 
koffieochtend.  
 
Gymzaal Buitenhof is klaar voor gebruik 
Goede nieuws! Vanaf volgende week kunnen we weer 
gebruik maken van de gymzaal aan het Buitenhof.  
We willen alle ouders die de afgelopen periode 
hebben meegelopen naar de Kimwierde bedanken 
voor hun inzet. Dankzij uw inzet konden de gymlessen 
gewoon doorgaan.  
 
Aanmelden 4-jarigen 
Heeft u in uw directe omgeving ouders van peuters 
die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind? 
Wilt u deze ouders aangeven dat op tijd aanmelden  
van hun kind wenselijk is? We willen nl. graag weten 
op hoeveel leerlingen wij het komende schooljaar 
kunnen rekenen. Voor een rondleiding kunt u contact  
opnemen met Karin Draisma op tel: 036–3102715  
 
 
 

 
Jumbo Schoolvoetbaltoernooi 
Verderop in deze nieuwsbrief publiceren wij 
informatie over het Jumbo Schoolvoetbaltoernooi 
voor de groepen 2, 3 en 4. Wij zullen daar als school 
niet op inschrijven. Het toernooi is in de meivakantie. 
Ouders die het leuk vinden om gezamenlijk een team 
in te schrijven willen we graag op dit toernooi 
attenderen.  
 
Maandag: KIDD excursie groep 8  
Groep 8 sluit maandag 4 februari het KIDD project af 
in KAF Almere Stad aan de Esplanade 10.  
De groep moet om 09.30u in de Schouwburg zijn en 
gaat er gezamenlijk heen met de stadsbus.  
Gedurende de dag werkt de groep met kunstenaars 
aan verschillende disciplines.  
Om 15.45u is de inloop voor ouders, om 16.00u start 
de presentatie die tot 16.45u duurt. Daarna gaat u 
samen met uw kind naar huis. Wanneer u niet bij de 
presentatie kunt zijn, is het de bedoeling dat u uw 
kind om 17.45u komt ophalen.   
 
KIDD excursie groep 6  
Ook de leerlingen van groep 6 brengen maandag een 
bezoek aan KAF. Zij gaan tijdens schooltijd naar een 
echt symfonieorkest genaamd Hallo AJSO! Als 
voorbereiding heeft de groep al veel instrumenten 
bekeken en ook kent de groep al 2 liedjes!  

 
 

https://www.fcalmere-schoolvoetbal.nl/2019/jumbo_2019/
https://fcalmere.nl/toernooiformjumbo


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

 

 

 
 

Woensdag 1 mei Jumbo Schoolvoetbaltoernooi 
 
Voor de 5e keer op rij organiseert FC Almere in samenwerking met JUMBO 
supermarkt Almere-Haven het Jumbo Schoolvoetbaltoernooi voor groep 2 t/m 4 
jongens en meisjes. 
 
Er is dit jaar voor gekozen om het toernooi op 1 mei 2019 te houden, deze datum 
valt in de meivakantie. 
  
Het programma is als volgt: 

ochtend  09.15u start wedstrijden 
groep 2  jongens & meisjes 
groep 3  jongens 
middag  13.30u start wedstrijden 
groep 3  meisjes 
groep 4  jongens & meisjes  

  
Het is de bedoeling om het gezelligste schoolvoetbal toernooi te hebben en dat 
vooral plezier bij iedereen voorop staat. 
Je wilt hier als speler, ouder, opa en oma zeker bij zijn. Schrijf je team dus snel in, 
door op de inschrijfbutton te klikken. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname 
van dit toernooi. Het belangrijkste is dat de kinderen een leuke dag hebben en 
eventueel voor het eerst kennis maken met voetbal. 
  
Hopelijk zien wij jullie op 1 mei 2019. 
  
De status van het toernooi en het speelschema zal op deze website te volgen zijn. 
Op de dag van het toernooi zullen hier ook live de uitslagen en standen gevolgd 
kunnen worden.

  



  

 


