
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 29   week 16, 18 april 2019 

 
kalender april / mei 2019 
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  
    

 
 
Meivakantie 
Vandaag was de laatste schooldag van deze week. 
Vanwege Goede Vrijdag is de school morgen gesloten. 
Dan begint de meivakantie. Maandag 6 mei starten de 
lessen weer. Wij wensen onze leerlingen een fijne 
meivakantie toe.  
 
Na de meivakantie geen gratis schoolfruit meer 
Sinds november hebben alle kinderen 3x per week 
gratis schoolfruit gekregen. We hebben voor de 2e 
keer kunnen deelnemen aan het EU schoolfruit-
programma. Na de meivakantie stopt het gratis 
schoolfruit. Geeft u na de meivakantie op woensdag, 
donderdag en vrijdag zelf weer een stukje fruit mee 
voor het 10-uurtje?  
De Polderhof is een Gezonde School. Hier vindt u 
allerlei tips. Gezond en lekker gaan namelijk prima 
samen!  
 
Na de meivakantie komt de schoolfotograaf 
Essy Schoolfotografie komt tijdens schooltijd weer 
schoolfoto’s maken op maandag 13, dinsdag 14 en 
woensdag 15 mei. Na de meivakantie publiceren we 
het rooster, zodat u weet op welke dag de groep van 
uw kind op de foto gaat.  
Na schooltijd is er op maandag 13 en dinsdag 14 mei 
gelegenheid voor de broer/zusfoto’s. Essy werkt dan 
op afspraak. U kunt zich hiervoor na de meivakantie 
intekenen op de lijst bij het speellokaal. 
 
 
 
 

Optimist on Tour in het zwembad 
Bij Optimist on Tour leren we kinderen op een leuke 
manier van alles over watersport. Op donderdag 2 
mei (in de meivakantie) staan wij tussen 11:00 en 
15:00 uur in zwembad de Vrijbuiter in Almere. In een 
uur tijd doen de kinderen 4 onderdelen die begeleid 
worden door enthousiaste instructeurs. Hierna mogen 
kinderen vrij zwemmen in het recreatiebad met 
glijbaan! Voor Optimist on Tour betaal je alleen de 
entree voor het zwembad, deze is op deze dag €6,50 
en moet worden afgerekend bij binnenkomst aan de 
balie van het zwembad. 
Inschrijven voor Optimist On Tour 
Lijkt het je nou ook leuk om tijdens de vakantie mee te 
doen aan Optimist on Tour in het zwembad? Schrijf je 
dan in op onze site www.optimistontour.nl en kom 2 
mei naar zwembad de Vrijbuiter! 
Meer informatie over Optimist On Tour 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Bel of mail 
ons dan gerust. Dit kan via info@optimistontour.nl of 
bel naar 06-58748491. 

http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/lunchbox/
http://www.optimistontour.nl/
mailto:info@optimistontour.nl
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