
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 22    week 9, 28 februari 2019 

 
kalender maart / april 2019 
dinsdag 5 maart    - groep 8 naar Anne Frankhuis 
dinsdag 12 maart    - groep 7 verkeersles (fiets mee naar school)  
vrijdag 15 maart    - leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 
week van 25 maart    - “week van het geld” 
woensdag 20 maart    - stage leerlingen groep 7 en 8  
dinsdag 26 maart    -  leerlingen om 12.00u vrij 
woensdag 27 maart    - schoolvoetbal meisjes 5-6 bij FC Almere 
donderdag 28 maart    - Open Les voor ouders 
woensdag 3 april    - schoolvoetbal jongens 5-6 en 7-8 bij FC Almere  
 
 

 

Bedankt  

Graag wil ik alle kinderen en ouders bedanken 

voor jullie lieve cadeautjes en afscheidswoorden. 

Dat maakt het nóg moeilijker om afscheid te 

nemen van De Polderhof. Ik ga jullie missen!  

Groeten van juf Ellis  

 
Groep 8 gaat naar het Anne Frankhuis 
Dinsdag 5 maart gaan de leerlingen van groep 8 
naar het Anne Frankhuis. Deze excursie is tijdens 
schooltijd, het vervoer gaat met een touringcar. 
De leerlingen krijgen in het Anne Frankhuis een 
les en een kijkje in het achterhuis.  
 
Hulp gevraagd voor verplaatsen luxaflexen 
De gemeente heeft ons toestemming gegeven 
om maandag 4 maart luxaflexen uit het gebouw 
van De Dubbeldekker aan de Hormark te halen. 
Die kunnen wij goed gebruiken in een aantal 
lokalen. Welke ouder(s) willen ons helpen met 
het demonteren, het vervoer naar De Polderhof 
en het ophangen hier op school? Bent u in de 
gelegenheid te helpen? Meldt u zich a.u.b. bij 
Karin Draisma. Bij voorbaat dank!   

 
Verschoonkleding gevraagd 
De voorraad verschoonkleding bij de kleuters 
raakt op. Heeft u thuis nog broeken en 
onderbroekjes die uw kind niet meer past? Wij 
kunnen dit goed gebruiken. U kunt het inleveren 
bij de kleuterleerkrachten. Dan u wel.  
 
Staking vrijdag 15 maart 
In alle sectoren van het onderwijs zal  
vrijdag 15 maart worden gestaakt. Het team van 
de Polderhof staakt 15 maart ook. Het doel van 
de staking is meer investeringen afdwingen voor 
het onderwijs. Wij staken voor goed onderwijs 
voor alle kinderen!  
 
Groepen 7 en 8 gaan een dag op stage 
Woensdag 20 maart gaan de leerlingen van groep 
7 en 8 onder begeleiding van ouders een aantal 
uren stage lopen bij een bedrijf. Dit doen wij 
vanuit een samenwerking met JINC. Voor de 
ouders van groep 7 en 8 volgt nog informatie.  
 

 

https://www.jinc.nl/


bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

 

Schoolvoetbal 
We hebben 3 teams ingeschreven voor het KNVB schoolvoetbaltoernooi, de wedstrijden worden gespeeld 
bij FC Almere. Inmiddels is het wedstrijdschema bekend: 

- Woensdag 27 maart spelen de meisjes 5-6  

- Woensdag 3 april spelen de jongens 5-6 en de jongens 7-8 
Supporters zijn welkom om onze teams aan te moedigen. Niet vergeten: voetballers én supporters van  
De Polderhof doen aan FairPlay!  
Schoolvoetbalteam 
meisjes groep 5/6 

schoolvoetbalteam 
jongens groep 5/6 

schoolvoetbalteam 
jongens groep 7/8 

1.Melshiny Felter   
2.Dimana Bisai    
3.Renad Sobhi    
4.Jada Tob    
5.Gloria Delunsi   
6.Kyara van den Berg   
7.Sharene – Lee Nesloo   
8.Jaydienne Enser   
9.Jessy Taylor 
Begeleiders: moeder Dimana en 
vader Sharene-Lee 

1.Jovani Lukengu Lumumba  
2.Daymian Aquino   
3.Noah Toornstra   
4.Mohammed Abo Hashish  
5.Mustafa Hamoud Alshayb  
6.Akram Msahal   
7.Mevlut Abdioski   
8.Milan Mertens 
Begeleider: moeder Noah 

1.Soufyan Atssilali   
2.Mike de la Fosse   
3.Dano Laverman   
4.Jayden Pranger   
5.Justin de Ronde   
6.Yasser Tekin    
7.Djeelaino Terhorst   
8.Tia-Yi Qian    
9.Djay Voogd  
Begeleider: vader Yasser 

 
 



 


