
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 25    week 12, 22 maart 2019 

 
kalender maart / april 2019 
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  
donderdag 4 & vrijdag 5 april   - groep 1 – groep 2 naar Vroege Vogelbos 
vrijdag 12 april     - Koningsspelen 
dinsdag 16 en woensdag 17 april  - eindtoets groep 8  
vrijdag 19 februari t/m zondag 5 mei  - meivakantie
     

Dinsdag: studiemiddag 
Dinsdag 26 maart is een studiemiddag: om 12.00u zijn 
de kinderen vrij.  
 
Donderdag 28 maart Open Les 
U bent volgende week donderdag welkom van 08.30 – 
09.00u tijdens de Open Les. Maakt u van tevoren de 
keuze in welke groep u een Open Les wilt bijwonen? 
Om de rust te bewaren is het niet mogelijk om 
tussentijds van groep te wisselen.   
 
Hoe ziet u De Polderhof in 2023?  
De Polderhof is een Vreedzame School, waarbij 
sociale verbondenheid en gemeenschapszin een 
centraal uitgangspunt is. Ouderbetrokkenheid vinden 
wij belangrijk. Daarom willen wij graag weten hoe u 
De Polderhof ziet in 2023?  
In de hal komt een poster waarop u de komende twee 
weken met post-its uw bijdrage kunt leveren.  
Uw ideeën en wensen zijn welkom!  
Dank u wel namens het team en de 
medezeggenschapsraad van De Polderhof 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wij zijn al weer bezig met de eerste voorbereidingen 
voor het komend schooljaar.  
Voor de formatie is het belangrijk om te weten op 
hoeveel leerlingen we kunnen rekenen. Heeft u thuis 
een peuter die volgend jaar 4 wordt? Of kent u 
buurtbewoners die een basisschool zoeken voor hun 
peuter? Een afspraak voor een informatiegesprek 
kunt u maken met Karin Draisma, tel.: 036-5310271 
directie@polderhof.asg.nl  

Hoventoppers & NL Doet  
Op zaterdag 16 maart was het NL Doet, heel 
Nederland steekt op deze dagen hun handen uit de 
mouwen en doet iets voor de buurt of de medemens. 
In de Hoven hebben onze Hoventoppers Yahaira en 
Fatima diverse leuke acties bedacht voor kinderen en 
ouders. Helaas was het weer niet gunstig waardoor de 
buitenactiviteiten (helpen in het Voedselbos en het 
opknappen van een hofje) werden afgelast maar de 
andere acties gingen gelukkig wel door! 20 kinderen 
hebben deze dag geholpen met vuil prikken, een 
bezoekje gebracht aan de ouderen van de Overloop 
én een verkeersbord ontworpen. In de eerste week 
van april zullen de kinderen van groep 7 en 8 gaan 
stemmen welk verkeersbord echt gemaakt zal 
worden. Deze zal op een later moment geplaatst 
worden bij het fietspad bij de Polderhof aan het begin 
van de wijk. Het bord zal onthult worden door de 
wethouder met diverse leuke acties eromheen. Wij 
houden je hiervan uiteraard op de hoogte! 
 
Vind jij het ook leuk om wat te betekenen voor de wijk 
en bewoners? Elke woensdag vanaf 14.30 uur is het 
Hoventoppers kinderteam actief in het Hovenhonk. 
Voor meer informatie kun je bellen naar:  
06-52066271 of mailen naar: kimberley@p-w-o.nl  
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NL Doet  
Zaterdag 16 maart 
 
Met dank aan  
De Hoventoppers  
Yahaira en Fatima  



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

 

 

 

 

 


