
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 23    week 10, 7 maart 2019 

 
kalender maart / april 2019 
dinsdag 12 maart    - groep 7 verkeersles (fiets mee naar school)  
vrijdag 15 maart    - leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 
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  
  

Gym vrijdag 8 maart 
Meester Remco is morgen de hele dag in groep 6. 
Groep 6 heeft morgen gym van meester Remco 
en groep 4a heeft morgen gym van meester 
Martien. De andere groepen hebben morgen 
geen gym.   
 
Vrijdag 15 maart: De Polderhof staakt 
Het team van de Polderhof doet mee aan de 
landelijke staking op vrijdag 15 maart: de school 
is de hele dag gesloten. Wij staken om meer 
investeringen af te dwingen bij de politiek. We 
willen net als u goed onderwijs voor alle 
kinderen!  
 
Verkeersles groep 7 
Ouders van groep 7 hebben vorige week een brief 
ontvangen over de verkeersles van groep 7 op 
dinsdag 12 maart. Zorgt u ervoor dat uw kind 
dinsdag met de fiets naar school komt?  
 
HipHoples tijdens gym 
Afgelopen dinsdag, vandaag en ook nog volgende 
week dinsdag was en is er tijdens gym een 
hiphoples van een echte dansdocent. Dit is een 
leuke variatie op de gymlessen. Zo willen we onze 
leerlingen kennis laten maken met diverse 
sportdisciplines en vooral ook interesseren voor 
sportlessen na school. 
 
 

Gymrooster volgende week donderdag 
Het gymrooster wijzigt volgende week dinsdag en 
donderdag éénmalig vanwege de hiphoples en 
omdat de grote gymzaal donderdagmiddag niet 
beschikbaar is. De groepen 1-2 gymmen in het 
speellokaal op donderdagmiddag.  
 
Dinsdag 12 maart  

Tijd: groep 

08:30 – 09:20 3 

09:20 – 10:10 4B 

10:10 – 11:00 5 

11:00 – 11:45 Klaarzetten  

11:45 – 12:20 6 

12:20 – 12:55  7 

12:55 – 13:30 8 

 
Donderdag 14 maart  

Tijd: Welke 
groep: 

08:30 – 09:20 8 

09:20 – 10:10 4a 

10:10 – 11:00 5 

11:00 – 11:50 1 

12:20 – 13:10 2 

13:10 – 14:00 Praathof  
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De Vreedzame School 
Vandaag zijn van De Vreedzame School de 
nieuwsbrief en de kletskaarten bij blok 4 
verstuurd. Zo weet u waar we het met elkaar 
over hebben. De kracht van De Vreedzame School 
zit in samenwerking met ouders: de kletskaarten 
zijn speciaal bedoeld voor thuis. Op eenvoudige 
manier kunt u met deze kaart thuis nog even met 
uw kind kletsen over het thema van De 
Vreedzame School.  
 
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.  
 
Zaterdag 16 maart NL Doet Dag 
“Hoventoppers In Actie” 
Het plein van De Polderhof is zaterdag 16 maart 
het middelpunt van NL Doet Dag. Leerlingen van 
De Polderhof, De Hoventoppers, helpen mee met 
de organisatie. Reden genoeg om te komen!  

https://www.jinc.nl/
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