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Nieuwsbrief 24    week 11, 15 maart 2018 

 
kalender maart / april 2018 
vrijdag 16 maart /maandag 19 maart  - geen gym 
dinsdag 20 maart    - Mad Science Promoshow groep 3 t/m 8 
vrijdag 30 maart / maandag 2 april  - school gesloten i.v.m. Goede Vrijdag / 2e Paasdag 
donderdag 26 april    - Koningsspelen / sportdag  
vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei  - meivakantie 

 

Geen gym vrijdag 16 en maandag 19 maart 
Vrijdag 16 maart en maandag 19 maart is er geen 
gym. Meester Jos is dan afwezig. Omdat er 
maandag a.s. en de komende tijd vanwege lesvrije 
dagen nogal wat kleutergymlessen uit zullen 
vallen, gaan de kleuters dinsdag 20 maart voor 
een keer gymmen in de grote gymzaal. Hierdoor 
komen de reguliere gymlessen van de groepen 3B, 
4, 6, 7 en 8 op dinsdag 20 maart te vervallen. 
De naschoolse kleutergym is dinsdag a.s. gewoon 
in de speelzaal. 
 

 
Mad Science Wetenschap & Techniek 
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is er dinsdag 
20 maart de Mad Science Promoshow.   
Op een leuke manier krijgen onze leerlingen een 
1e kennismaking met Wetenschap & Techniek.  
Vervolgens is er voor leerlingen die het leuk 
vinden een na-schoolse techniekcursus op dinsdag 
10, 17 en 24 april om 14.15 uur.  
 
Dank u wel 
De ouders die hebben geholpen met vervoer naar 
het Erfgoedhuis in Almere-Buiten: dank u wel! 
Zonder uw hulp kunnen we niet. 
 
 

Schoolactiviteiten in beeld op Facebook 
Vindt u het leuk activiteiten en excursies van uw 
kind te volgen zodat u een beeld heeft bij de 
verhalen van uw kind? Op onze Facebook pagina  
OBS de Polderhof posten we regelmatig foto’s.   
 

Excursies groepen 5-6-7-8  
Binnenkort staat er voor de groepen 5 t/m 8 een 
culturele excursie op het programma. Voor het 
vervoer maken we gebruik van een touringcar.  
donderdag 29 maart 

- groep 5 en 6 naar Stedelijk Museum 
-  groep 7 naar Van Gogh Museum   
-  groep 8 naar Rijksmuseum 

dinsdag 3 april 
- groep 8 naar Anne Frankhuis 

 
Schoolreis  
Donderdag 21 juni gaan de groepen 1-2 op 
schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort en de 
groepen 3-8 gaan naar De Efteling.  
U kunt uw betaling van € 25,00 overschrijven op 
rekening NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. 
ouderraad Polderhof onder vermelding van de 
naam en groep van uw kind. U mag sparen, zorgt 
u ervoor dat uw betaling voor 1 juni is 
bijgeschreven? Contant betalen is ook mogelijk bij 
de leerkracht van uw kind.  
Blijkt het alsnog moeilijk om het bedrag te 
voldoen, maakt u dan tijdig(!) een afspraak met 
Karin Draisma voor een passende oplossing.  
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