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Nieuwsbrief 30    week 17, 26 april 2018 

 
kalender april 2018 / mei 

vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei  - meivakantie 
dinsdag 15 mei en woensdag 16 mei  - schoolfotograaf 
maandag 21 mei    - vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 
woensdag 23 mei    - AKT sportdag groep 3-8 bij Topsportcentrum Poort 
maandag 28 t/m donderdag 31 mei  - avond4daagse 

 

PRETTIGE VAKANTIE 
TOT MAANDAG 14 MEI 

 
Schoolfotograaf 
Dinsdag 15 en woensdag 16 mei komt de 
schoolfotograaf. Tijdens schooltijd worden de 
portretfoto’s en de klassenfoto’s gemaakt. Na 
schooltijd kunt u familiefoto’s laten maken. In de gang 
bij de kleine gymzaal hangt een intekenlijst, daar kunt 
u zich aanmelden. 
Dit is het rooster van de groepen: 

dinsdag 15 mei woensdag 16 mei 

09.00 groep 1 09.00 groep 4 

10.15 groep 2 09.40 groep 1-2Praathof 

11.30 groep 3A 11.10 groep 8 

12.15 groep 5 12.40 groep 7 

13.05 groep 6 13.20 groep 3B 

Na schooltijd: op inschrijving familiefoto’s 

 
Stage groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan dinsdag 15 mei op 
stage. Voor een aantal leerlingen betekent het dat zij 
later dan 14.00u vrij zijn. De ouders van deze 
leerlingen krijgen bericht van juf Stephanie. 
 
Planning komend schooljaar 
Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het 
komende schooljaar. Belangrijk te weten is op hoeveel 
leerlingen we kunnen rekenen. Heeft u uw 3-jarige 
peuter nog niet ingeschreven? Of kent u buren /  

 
mensen in uw directe omgeving die nog een 
schoolkeuze moeten maken voor hun peuter? Maak 
a.u.b. een afspraak met Karin Draisma voor een 
informatiegesprek.  
 
Verkeersexamen groepen 7 en 8 
Zit uw kind in groep 7 of 8? Vrijdag 18 mei is het 
praktijkexamen verkeer voor deze groepen. Dat 
betekent dat uw kind een fiets nodig heeft die in 
goede staat is. Zorgt u ervoor de komende 
meivakantie dat u de fiets van uw kind naloopt? 
Veiligheid staat voorop!  
 
Gevonden voorwerpen 
Na de Koningsspelen is er (sport) kleding 
achtergebleven bij de sportvelden. Mist u nog iets van  
uw kind? Bij de gevonden voorwerpen kunt u gerust 
even komen kijken.  
 
Meivakantie? Je hóeft je niet te vervelen! 
Verderop in deze nieuwsbrief staat een flyer van  
De Schoor. Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd tijdens de meivakantie.  
 
Zomervakantie & bijzonder verlof 
Houdt u er rekening mee bij het boeken van uw 
zomervakantie dat u op tijd terug moet zijn? De 
leerplicht staat geen bijzonder verlof toe in de eerste 
twee weken na de zomervakantie. De eerste 
schooldag is maandag 3 september 2018.  
 

https://www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc/uitzonderingen-en-vrijstellingen/
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Betreft: AKT Sportdag woensdag 23 mei 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 t/m 8, 
 
Op woensdag 23 mei a.s. nemen wij met onze groepen 3 t/m 8 deel aan de AKT (Almere Kenniscentrum Talent) 
Sportdag op het Topsportcentrum in Almere-Poort. Omdat deze dag natuurlijk anders is dan anders willen wij u over 
het volgende informeren: 

 
- U brengt en haalt uw kind(eren) deze dag zelf naar en van het Topsportcentrum (Adres: Pierre de 

Coubertinlaan 6). Mocht dit voor u lastig zijn, probeert u dan te kijken of uw kind(eren) eventueel met een 

andere ouder mee kan rijden. 

- Ze worden om 9.00 uur bij de ingang van het Topsportcentrum verwacht. De kinderen verzamelen bij hun 
groepsleerkracht. 
De dag eindigt om 14.00 uur. Als u dan buiten bij de ingang staat bent u mooi op tijd. De kinderen komen 
met de eigen groep naar buiten. 

- De kinderen komen in sportkleding naar het Topsportcentrum. Binnen kunnen ze de zaalschoenen 

aantrekken. 

- Het 10-uurtje en de lunch moet zelf worden meegenomen. Geeft u waar mogelijk een bidon/flesje mee 

zodat uw kind(eren) deze tijdens de sportdag met water kan vullen. 

- U mag als ouder/verzorger komen kijken. Dit kan vanaf de tribune. Heel fijn is het ook als u zou willen 

helpen! Per groep hebben we 1 of 2 hulpouders nodig voor de extra begeleiding (zie onderstaande 

invulstrook). U mag de ingevulde invulstrook inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 
Voor vragen en/of info kunt u terecht bij Meester Jos. 
 
Team Polderhof 
 

 
Invulstrook opgave hulpouders 
 
Graag help ik mee op de AKT Sportdag! 
 
Naam:…………………………………………………………………………….. 
 
Ouder/verzorger van:……………………………………………………… 
 
Uit groep:……………………………………………………………………….. 
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