
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 28   week 15, 11 april 2019 

 
kalender april / mei 2019 
vrijdag 12 april     - Koningsspelen 
dinsdag 16 en woensdag 17 april  - eindtoets groep 8  
woensdag 17 april    - laatste dag inschrijven avond4daagse 
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  
    

Morgen: Koningsspelen 2019  
Hierbij ontvangt u de laatste informatie voor morgen:  
-De kinderen starten met een Koningsspelen ontbijt 
op school. Omdat sporten hongerig en dorstig maakt, 
raden wij aan om thuis ook een klein ontbijtje te eten. 
-Kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een sport & 
spelprogramma rond De Polderhof. Zorgt u voor 
sportieve / makkelijk zittende kleding en schoenen? 
Oranje kleding hoeft niet, maar is wel leuk.  
-Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een sport & 
spelprogramma bij FC Almere. Ook zij hebben 
sportkleding en sportschoenen nodig. Een beetje 
oranje franje kleurt de dag!  
-Het is de bedoeling dat u uw kind van groep 5 t/m 8 
om 14.00u ophaalt bij FC Almere. Mag uw kind alleen 
naar huis vanaf FC Almere? Meld u het a.u.b. bij de 
leerkracht of geeft u even een briefje mee aan uw 
kind.   
Wij hebben er zin in en rekenen op een leuke en 
sportieve dag!  
 

Betalen voor schoolreis 
De groepen 1 t/m 7 gaan vrijdag 24 mei op schoolreis. 
Heeft u al betaald? Dank u wel! In dat geval is dit 
bericht niet voor u bedoeld.  
Heeft u nog niet betaald? Wilt u uw betaling voor de 
meivakantie  in orde maken? De kosten zijn € 25,00 
per kind.  
U kunt contant betalen in een envelop met naam van 
uw kind erop bij de leerkracht of op rekening  
NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. OR Polderhof. 
Vermeldt u a.u.b. de naam en groep van uw kind bij 
uw overschrijving?  
 

Volgende week eindtoets groep 8 
Dinsdag en woensdag gaat groep 8 de eindtoets 
maken. Juf Stephanie heeft haar groep goed 
voorbereid, dus er is niets om je zenuwachtig voor te 
maken: uw kind is er klaar voor.  
Wij wensen onze 8e -groepers succes!  
 
Verkiezing in groep 7 en 8 
Onze Hoventoppers Fatima en Yahaira uit groep 7 
hebben tijdens de NL-Doet dag in maart samen met 
andere kinderen verkeersborden ontworpen.  
Er zijn veel ontwerpen gemaakt. Uiteindelijk zal van 1 
ontwerp een écht verkeersbord gemaakt worden.  
Deze wordt op ons plein geplaatst en op een officieel 
moment onthuld, meer info volgt nog hierover. 
Maar wie bepaalt nu welk ontwerp in productie wordt 
genomen? Fatima en Yahaira hebben een verkiezing 
georganiseerd. De kinderen uit groep 7 en 8 konden 
vanochtend stemmen op hun favoriete ontwerp. Dit is 
een mooie praktijkles democratie.  
Zo doen wij dat op De Vreedzame School!  
 

 



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

 

 
 

 
 
 

 
Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (de GGD) ook dit voorjaar 

weer de opvoedcursus: Opvoeden en Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen opvoeden is leuk, 
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn eigenlijk goede 
straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders de hele dag 
voor politieagent moeten spelen? 
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van 
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden 
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt 
stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die 
zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen woensdag 15 mei  19.30 – 21.30 uur 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen woensdag 22 mei  19.30 – 21.30 uur 
Bijeenkomst 3: Straffen    woensdag 29 mei  19.30 – 21.30 uur 
Bijeenkomst 4: Negeren   woensdag 12 juni  19.30 – 21.30 uur 
Bijeenkomst 5: Apart zetten    woensdag 26 juni  19.30 – 21.30 uur 
Bijeenkomst 6: Alles op een rij   woensdag 3 juli   19.30 – 21.30 uur 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom GRATIS. 

 
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4, Almere (Parkwijk).  
 
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met  
 JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2). 
 
Wees er snel bij want vol=vol.  
 

                                
 

 


