
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 21    week 7, 15 februari 2019 

 
kalender februari / maart 2019 
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari  - voorjaarsvakantie 
maandag 25 februari    - leerlingen vrij: studiedag 
vrijdag 15 maart    - leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 
week van 25 maart    - “week van het geld” 
dinsdag 26 maart    -  leerlingen om 12.00u vrij 
donderdag 28 maart    - Open Les voor ouders 
 
 
 

 

 
Vakantie & studiedag 

Volgende week is het voorjaarsvakantie, aansluitend 
is maandag 25 februari een studiedag. Een mooie 
gelegenheid om in de vakantie de feestelijke opening 
van sporthal Haven te vieren. Ook de bibliotheek 
heeft een aantal leuke activiteiten. Zie de flyers in 
deze nieuwsbrief. 
 
Staking vrijdag 15 maart 

Het team van De Polderhof neemt deel aan de 
landelijke onderwijsstaking van vrijdag 15 maart. Dat 

betekent dat de school vrijdag 15 maart gesloten is.  
In alle sectoren van het onderwijs zal de 15e maart 

worden gestaakt. Het doel van de staking is meer 

investeringen afdwingen voor het onderwijs.  
Een recente enquête heeft uitgewezen dat het 

lerarentekort het onderwijs ontregelt. Wij staken voor 
goed onderwijs voor alle kinderen!  

 

Naschoolse lessen AKT 
Op dit moment doen bijna 900 kinderen in Almere mee 

aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT en 
er zijn nog een aantal plekken vrij op verschillende 

locaties in Almere. Voor Gym+ en Sport+ kan iedereen 

zich vrij inschrijven. Wie mee wil doen aan KidsXtra, 
SportXtra of de ASM Academie kan een speciale 

uitnodiging aan onze gymleerkracht meester Remko 
vragen. Op www.sportiefalmere.nl is alle informatie 

over de lessen te vinden. 
 

 
Blok 4 De Vreedzame School 

“We hebben hart voor elkaar” 

We hebben blok 4 van de Vreedzame School 
afgerond. De lessen uit blok 4 behandelen het thema 
”We hebben hart voor elkaar”. In deze lessen leren de 
kinderen gevoelens herkennen en ermee om te gaan. 
De lessen zijn gericht op: 
- het besef dat iedereen gevoelens heeft; 
- het herkennen en benoemen van gevoelens; 
- dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende 
gevoelens kunnen oproepen; 
- elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien 
hoe anderen zich voelen; 
- het mogen hebben van gevoelens als boosheid of 
angst, het gaat erom hoe je ermee omgaat; 
- het nadenken waar je boos van wordt en welk 
gedrag je dan vertoont; 
- eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet 
nadenken over een oplossing; 
- het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten 
en wat dat met je doet; 
- het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de 
groep niet prettig voelt; 
- hoe je het voor elkaar kunt opnemen; 
- hoe je het met elkaar leuk kan hebben; 
- het samen bedenken en verzorgen van een les die 
iedereen leuk vindt. 

https://www.aob.nl/nieuws/lerarentekort-ontregelt-scholen/
http://www.sportiefalmere.nl/
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