
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 26   week 13, 28 maart 2019 

 
kalender april / mei 2019 
woensdag 3 april    - schoolvoetbal jongens 5-6 en 7-8 bij FC Almere  
donderdag 4 april    - groep 7 theoretisch verkeersexamen 
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 april t/m zondag 5 mei  - meivakantie 
maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15 mei - schoolfotograaf  
woensdag 22 mei    - studiemiddag : om 12.00u vrij 
vrijdag 24 mei     -  schoolreis groepen 1 t/m 7 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei  - school gesloten: Hemelvaartsdag + vrije vrijdag  
    

Schoolreis groepen 1 t/m 7 
Wilt u uw betaling in orde maken?  
Vrijdag 24 mei gaan we op schoolreis! We hebben 2 
schoolreislocaties geboekt:  
-Eén locatie voor de groepen 1, 2 en Praathof 
-Eén locatie voor de groepen 3 t/m 7 
De kosten zijn € 25,00 per leerling. Heeft u nog niet 
(volledig) betaald? Wilt u uw betaling voor de 
meivakantie in orde maken?  

 Contant bij de leerkracht van uw kind: Doe uw 
betaling in een gesloten envelop en schrijf de 
naam van uw kind op de envelop 

 Op rekening NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. 
OR Polderhof. Vergeet u niet de naam van uw 
kind te vermelden?  

Verdere informatie over deze leuke dag volgt nog.  
 
Verkeersexamen groep 7 
De leerlingen van groep 7 gaan donderdag 4 april het 
theoretisch verkeersexamen maken.  
Je kunt thuis oefenexamens maken. Ga naar de 
website van Veilig Verkeer Nederland:  
https://examen.vvn.nl/oefenen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze meiden zijn 2e geworden!!  
De meisjes van groep 5-6 hebben gisteren bij FC 
Almere gespeeld voor het KNVB 
schoolvoetbaltoernooi. Ze hebben heel goed 
gevoetbald en zijn van alle teams uit hun poule 
geëindigd op de 2e plaats. Dat is een hele goede 
prestatie waarop deze dames heel erg trots mogen 
zijn.  
We willen de vader van Sharene-Lee en de moeder 
van Dimana graag bedanken. Dankzij de hulp van 
ouders kunnen wij deelnemen aan het schoolvoetbal.  

 
 Volgende week woensdag 3 april is het de beurt aan 
de jongens van groep 5-6 en groep 7-8 om te 
voetballen bij FC Almere. Wij wensen jullie een 
sportief toernooi toe!  
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“Wij hebben HART voor elkaar” 
Als Vreedzame School leren wij de kinderen naar 
elkaar te luisteren, samen conflicten op te lossen en 
op democratische wijze keuzes te maken.  
Kortom: Wij hebben hart voor elkaar.  
Hoe mooi is het om dat met een groot hart uit te 
beelden?  
Met dank aan de creativiteit van juf Marieke!   

 
 
Dit weekend gaat de zomertijd in  
Komend weekend gaat de zomertijd in: zaterdagnacht 
om gaat de klok vooruit van 02.00 uur naar  
03.00 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hoe ziet u De Polderhof in 2023 ?  
In de nieuwsbrief van vorige week hebben we u 
gevraagd naar uw ideeën en wensen.  
Het bord voor de Droomschool 2023 hangt bij de 
ingang maar is nog helemaal leeg.  
Uw mening telt, dus maakt ú gebruik van de 
gelegenheid?    
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