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Nieuwsbrief 20     week 05, 8 februari 2018 

 
kalender februari / maart 2018 
woensdag 14 februari   - leerlingen vrij 
donderdag 15 februari    - geen naschoolse gym groep 3 t/m 5 

dinsdag 20 februari middag   - rapportgesprekken  
woensdag 21 februari    - groep 8 naar KAF 
donderdag 22 februari middag + avond - rapportgesprekken  
zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart - voorjaarsvakantie 
maandag 5 maart    -  leerlingen vrij 
woensdag 14 maart, 08.30-09.15  - koffieochtend, thema opgroeien in Almere-Haven 
donderdag 15 maart    - VVE bijeenkomst 

 

 
Geen na-schoolse sport 
Na de tafeltennis clinics moet de gymzaal eerst 
worden opgeruimd. Dat kost tijd. Om die reden is 
volgende week donderdag geen  
na-schoolse sport voor de groepen 3-5. 
 
Vervanging zwangerschapsverlof juf Anouk 
Als haar zwangerschap verder zonder problemen 
verloopt gaat juf Anouk per 26 maart met 
zwangerschapsverlof.  
We zijn erg blij dat we binnen het team een 
oplossing hebben gevonden om het verlof op te 
vangen: juf Marieke gaat tijdelijk volledig lesgeven 
aan groep 1. Ook juf Talien zal haar werktijd 
uitbreiden, zij zal volledig gaan lesgeven aan 
groep 2. Wat een fijne collega’s!  
 
Woensdag 14 februari studiedag 
De leerlingen zijn woensdag 14 februari vrij. Het 
team heeft dan een administratiedag. Deze dag 
zullen de rapporten worden geschreven. Tevens 
zal het team de toetsresultaten analyseren en de 
leerdoelen van de leerlingen daarop afstemmen 
voor de komende periode.  
  
Griepgolf 
De griep gaat ook niet aan De Polderhof voorbij. 
Veel leerlingen zijn ziek en ook juf Keshia heeft 
zich moeten afmelden. Juf Silvia heeft een aantal 
dagen ziek voor de klas gestaan totdat we haar  

 
 
gisteren naar huis hebben gestuurd. Vandaag 
heeft juf Joke voor groep 4 gestaan. Morgen is juf 
Silvia er weer.  
 
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 
Tot donderdag 15 februari kunt u in Digiduif een 
afspraak plannen voor de rapportgesprekken van 
groep 1 t/m 7 die op 20 en 22 februari 
plaatsvinden.  
Ouders die niet zelf plannen krijgen vrijdag  
16 februari een uitnodiging van de leerkracht met 
de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht. 
Voor groep 8 zijn er geen gesprekken, deze 
leerlingen krijgen wel een rapport mee.  
 
KIDD activiteiten komende week 

Maandag 12 februari staat er een masterclass 
“Tijdmachine” op het programma voor de  
groepen 1 en 2. Kunstenares Chantal de Wolde van 
KIDD komt deze masterclass verzorgen.  
Wist u dat u op onze FaceBook pagina met 
fotomateriaal veel leuke activiteiten op school 
kunt volgen?   
 
Groep 8 naar KAFF woensdag 21 februari 
Ouders van groep 8 hebben al eerder bericht 
ontvangen. Denkt u er nog aan om het vervoer te 
regelen voor uw kind naar KAF in Almere-Stad op 
woensdag 21 februari?   

https://www.facebook.com/obsdepolderhof
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Verschoonkleding 
We zijn op zoek naar schone kleding voor als er 
een keer een ongelukje gebeurt op school. 
Onderbroekjes in kleutermaatjes, maar ook 
bovenkleding die uw kind niet meer past zijn 
welkom. Heeft uw kind verschoonkleding 
meegekregen? Wij willen het graag gewassen weer 
terug.  

 
 
Parkeren  
We willen graag dat álle kinderen veilig naar 
school komen. Kinderen overzien het verkeer nog 
niet zo goed als volwassenen en hebben daarbij 
onze hulp nodig.  
Brengt u uw kind met de auto naar school? Zorgt u 
ervoor dat u uw auto in een parkeervak plaatst. 
 
Schoolfruit 
We maken op dit moment gebruik van een pilot 
voor schoolfruit. Dat betekent dat uw kind sinds 
november een aantal dagen per week gratis fruit 
krijgt. Dat duurt nog tot april.  
Het aanbod is zeer gevarieerd, elke week is er wat 
anders te kiezen.  

 

 
Verteltassen 
Een groepje enthousiaste moeders is elke 
donderdagochtend bezig om verteltassen te 
maken. A.d.h.v. een boek maken ze een tas met 
een thema. Ze maken daarbij zelf passende inhoud 
met leuke en leerzame materialen. Vervolgens 
kunnen groepjes leerlingen met deze verteltas aan 
het werk.  
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