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Nieuwsbrief 22    week 08, 22 februari 2018 

 
kalender februari / maart 2018 
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 
 

Vakantie 
De school is van zaterdag 24 februari t/m zondag 
4 maart gesloten vanwege de voorjaarsvakantie. 
Maandag 5 maart zijn de leerlingen nog een extra 
dag vrij, het team heeft een studiedag. Dinsdag  
6 maart beginnen de lessen weer. Fijne vakantie!  
 
Afscheid juf Tineke 
Juf Tineke is deze week voor het laatst. We hopen 
na de voorjaarsvakantie meer duidelijkheid te 
kunnen geven hoe we de ontstane vacatureruimte 
gaan invullen. 
 
Het koor gaat nog even door  
Helaas zijn door ziekte  van zangdocente Madelon 
enkele lessen uitgevallen. Omdat de kinderen zó 
enthousiast zijn, gaan de lessen door tot aan de  
zomervakantie.  
Op dinsdagmiddag van 14.00-15.00u is er koor. 
Om de week voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 
t/m 8 op de volgende data:  

 Groep 1 t/m 4: 6 en 20 maart, 3 april, 15 
mei, 15 en 26 juni 

 Groep 5 t/m 8: 13 en 27 maart, 10 en 24 
april , 29 mei, 12 juni en 3 juli 

 
40 jaar Polderhof 
We vieren dit jaar het 40-jarig jubileum van De 
Polderhof. Wij vinden het erg leuk om ook ouders 
te betrekken bij de viering. Heeft u leuke ideeën? 
U bent uitgenodigd deze te delen met de 
feestcommissie. De ideeënbus krijgt binnenkort 
een zichtbare plek in school. 

 
Activiteitenbijdrage 2017-2018 
Heeft u voor dit schooljaar al voor de 
activiteitenbijdrage betaald? Deze bijdrage is  
€ 27,50 en kunt u overmaken op rekening  
NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. ouderraad 
Polderhof onder vermelding van de naam + groep 
van uw kind. Is uw kind na 1 januari ingeschreven, 
dan is de bijdrage € 13,75.  
Contant betalen kan ook: gepast geld in een 
envelop met de naam erop kunt u inleveren bij de 
leerkracht of administratie.  
 
Fietsen 
Voor excursies zullen we vaker gebruik maken van 
de fiets, nu er geen groepskaarten meer zijn voor 
de bus.  
We willen wel veilig met een groep fietsen. Zorgt 
u ervoor dat de fiets van uw kind in goede staat 
is? Goede remmen, banden opgepompt, 
kettingkast in orde, fiets op juiste hoogte etc. 
En hoe fijn is het als uw kind al gewend is om een 
afstand te fietsen. Met de lente in aantocht is het 
altijd leuk om er een keertje samen op uit te 
gaan…  
 
Week van het Geld 
Van 12-16 maart staat in het teken van de “Week 
van het Geld”. Een aantal groepen zal de 
voorstelling meneer Beer bezoeken en ook is er 
woensdagmiddag 14 maart een  geldmarkt in 
Corrosia (zie flyer). Wilt u thuis ook met uw kind 
aan de slag over dit onderwerp? Hier vindt u tips.  

http://aanbod.theatereducatie.nl/aanbod/meneer-beer
https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/
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