
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 20    week 6, 7 februari 2019 

 
kalender februari / maart 2019 
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 
week van 25 maart    - “week van het geld” 
dinsdag 26 maart    -  leerlingen om 12.00u vrij 
donderdag 28 maart    - Open Les voor ouders 
 
 
Rapport & rapportgesprekken 
Morgen krijgt uw kind het rapport mee. Volgende 
week zijn in de meeste groepen de 
rapportgesprekken. Wanneer u zelf geen afspraak 
heeft ingepland, dan heeft uw kind een uitnodiging 
meegekregen voor de datum en het tijdstip waarop u 
met uw kind wordt verwacht.  
Met uw hulp proberen we de afspraken op tijd te 
starten. 
  
De Hoven “op de schop”, veiligheid voorop!  
Net zoals ons schoolplein en de gymzaal aan een 
opknapbeurt toe waren, geldt dat ook voor de rest 
van de wijk. Sinds deze week wordt er groot 
onderhoud uitgevoerd aan woningen aan de 
Middenhof.  
Er rijdt de komende periode extra bouwverkeer door 
de wijk, dat heeft invloed op de verkeersveiligheid. 
Iets om rekening mee te houden wanneer u uw kind 
komt brengen / halen.  
 
Welkom juf Corinne 
Juf Corinne Barnhoorn komt op woensdag invallen in 
groep 4a naast meester Martien die de andere dagen 
lesgeeft aan deze groep. Vanochtend kwam Corinne 
vast even kennismaken met de groep en zich inlezen 
in de methodes die wij gebruiken. We heten juf 
Corinne welkom!  
 
 
 
 

 
Jonger Oranje Talentendag 
In de voorjaarsvakantie, op dinsdag 19 februari wordt 
de “Jonger Oranje Talentendag” gehouden bij 
Buitenboys. Deze dag wordt georganiseerd i.s.m.  
SC Heerenveen en is voor voetballers geboren tussen 
2007 t/m 2013.  
Dit is een mooie kans voor de kinderen van  
Gezonde School De Polderhof om een fantastische 
voetbaldag te beleven. Zie de flyer in deze nieuwsbrief 
of kijk op www.jongeroranje.nl  
 
 
  

http://www.jongeroranje.nl/
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