
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 2    week 37, 13 september 2019 

 
kalender september / oktober 2018  
vrijdag 14 september    - verkoop boekjes  
maandag 24 september   - groep 7 & 8 voorstelling  
donderdag 28 september   - koffieochtend 
woensdag 3 oktober    - start Kinderboekenweek “Kom erbij” 
vrijdag 5 oktober    - leerlingen om 12.00u vrij 
donderdag 11 oktober   - Open Les voor ouders “Vreedzame School” 
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober  - herfstvakantie 
maandag 29 oktober    - leerlingen vrij 
 

Vrijdag: verkoop boekjes Veilig Leren Lezen 
In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen. De 
methode is vernieuwd. De oude boekjes verkopen we 
morgen voor en na schooltijd. De boekjes kosten 1 
euro per stuk. Een mooie kans voor ouders in groep 3, 
maar ook als uw kind nu bij de kleuters zit! Komt u 
gerust langs. Wilt u gepast betalen?   

Groepen 7 en 8 naar voorstelling Bonte Hond 
Groep 7 en 8 gaan maandag 24 september naar een 
voorstelling van Bonte Hond genaamd “Legends”.  
De voorstelling is in Corrosia en is van 12.45 tot 13.45 
uur. Na afloop gaan we samen naar school vanwaar 
de kinderen naar huis kunnen gaan. 

 
Koffieochtend 
Donderdag 28 september bent u om 08.30u van harte 
welkom voor onze 1e koffieochtend van dit schooljaar.   
 
Voor ieder kind een koptelefoon  
We hadden geen bruikbare koptelefoons meer om bij 
de computers te werken. We merken dat er niet altijd 
even zorgvuldig met schoolmateriaal wordt 
omgegaan. Voor elke leerling is er nu een koptelefoon 
aangeschaft, dit is een flinke investering.   
Gaat de koptelefoon van uw kind stuk of raakt die 
zoek? In dat geval melden we het aan u en is het de 
bedoeling dat u een vervangende koptelefoon 
aanschaft, zodat uw kind ongestoord kan werken op 
de computer.   
 
Hoofdluiscontrole 
Zoals altijd worden de leerlingen na elke vakantie op 
hoofdluis gecontroleerd door een vaste groep ouders. 
Ook deze week of komende week is dat het geval. We 
hebben een speciale luizenshampoo ontvangen. 
Wanneer uw kind hoofdluis of neten heeft dan mogen 
wij deze shampoo meegeven.  

 

 
 
Donderdag 11 oktober Open Les 
Wij geven donderdagochtend 11 oktober  een Open 
Les . Alle ouders zijn welkom om in de groep van hun 
kind te komen kijken. Het thema van de 1e Open Les 
van dit schooljaar is de Vreedzame School.  
 
 

https://www.love2bemama.com/2018/09/04/doeltreffende-behandeling-tegen-luizen-en-neten-in-10-minuten-ben-je-er-vanaf/
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Ouderbijdrage 2018-2019 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 
€ 25,00 wanneer u de bijdrage in 1x betaalt. Uw 
betaling willen wij dan graag voor de herfstvakantie 
ontvangen hebben op rekening of contant.  
Wij willen geen kinderen uitsluiten van activiteiten, 
maar kunnen activiteiten niet door andere ouders 
laten betalen. Daarom zullen wij steeds om een losse 
betaling vragen voor elke activiteit als u de 
ouderbijdrage nog niet heeft betaald. In dat geval kan 
de bijdrage oplopen tot € 29,50 . In 1x betalen is dus 
voordeliger!! 
U kunt als volgt betalen:  

 Overschrijven naar NL35 INGB 0004 1431 33 
t.n.v. ouderraad Polderhof onder vermelding 
van de naam en groep van uw kind 

 Een envelop met € 25,00 inleveren bij de 
leerkracht. Vergeet u niet de naam van uw 
kind op de envelop te schrijven.  

Wat wordt er van de ouderbijdrage betaald?  

- Sinterklaasfeest 
- Kerstfeest 
- Klassengeld 
- Koningsspelen 
- Sportdag 
- Overige sportactiviteiten (bijv. schaatsen) 
- Uitstapjes (bijv. Jeugdland) 
- Koken op school 
- Afscheid groep 8 
 

AKT 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een brief 
over AKT (Almeerse Kenniscentrum Talent).  
In deze brief staat uitgebreide informatie in over het 
extra aanbod van gym- en sportlessen en hoe u uw 
kind daarvoor kunt aanmelden.  
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