
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 30   week 19, 9 mei 2019 
 

kalender mei / juni 2019 
maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15 mei - schoolfotograaf  
woensdag 15 mei    - feestelijke onthulling verkeersbord  
dinsdag 21 mei     - groep 7 fietsverkeersexamen 
woensdag 22 mei    - studiemiddag : om 12.00u vrij 
vrijdag 24 mei     -  schoolreis groepen 1 t/m 7 
woensdag 29 mei    - groep 7 en 8 stage 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei  - school gesloten: Hemelvaartsdag + vrije vrijdag  
week van 3 t/m 7 juni    - Cito toetsweek 
maandag 3 t/m donderdag 6 juni  - avond4daagse 
week van 11 t/m 14 juni   - Cito toetsweek 
maandag 10 juni    - school gesloten: 2e Pinksterdag 
maandag 17 juni    - studiedag: leerlingen vrij  
woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni  - kamp groep 8 

Schoolfotograaf  
Volgende week komt de schoolfotograaf Essy.  
Bij het speellokaal hangt een intekenlijst, u kunt daar 
een afspraak plannen voor de broer/zusfoto’s op 
maandag 13 of dinsdag 14 mei na schooltijd.  
Essy vraagt u geen crème op te doen bij uw kind, dat 
geeft nl. teveel glans op de foto. Ook maakt zij geen 
foto’s van baby’s die nog niet zelfstandig kunnen 
zitten.  
Op de volgende datum wordt de portret- en 
klassenfoto van uw kind gemaakt:  
maandag 13/5 : groep 1, groep 3, groep 4A, groep 4B 
dinsdag 14/5 : Praathof, groep 6, groep 7, groep 8 
woensdag 15/5 : groep 2, groep 5 
 

Woensdag 22 mei studiemiddag 
Houdt u er rekening mee dat uw kind woensdag 
22 mei om 12.00u vrij is? Het team heeft een 
studiemiddag.  
 

Dinsdag 21 mei fietsverkeerexamen 
Leerlingen van groep 7 gaan dinsdag 21 mei het 
fietsverkeersexamen doen. Ouders van groep 7 
hebben bericht ontvangen: we zoeken nl. 3 
hulpouders voor de controleposten.  

 

Schoolreis vrijdag 24 mei 
Het is bijna zover! Vrijdag 24 mei komen de bussen 
ons ophalen voor het jaarlijkse schoolreisje.  
De groepen 1, 2 en de Praathof gaan naar 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen. De groepen  
3 t/m 7 gaan naar Julianatoren in Apeldoorn.  
Uiterlijk vrijdag 10 mei willen wij uw betaling 
ontvangen hebben. 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. Vermeld u a.u.b. de naam van uw kind?  
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Woensdag 15 mei onthulling verkeersbord 
De Hoventoppers van het ‘inje HUM kinderteam’ 
organiseren de onthulling van een door kinderen 
ontworpen nieuw verkeersbord! Het wordt een 
feestelijk geheel waarbij wethouder Soetekouw het 
bord zal onthullen. 
De Hoventoppers zijn kinderen die zich inzetten voor 
de Hoven in Almere Haven. Door bewoners te helpen, 
leuke acties te organiseren en dingen voor de buurt te 
doen dragen wij bij aan een fijnere wijk. Zo hebben de 
kinderen verschillende acties bedacht en uitgevoerd 
tijdens NL Doet. Een van deze acties was het 
ontwerpen van een verkeersbord. 
Naast basisschool de Polderhof ervaren de kinderen 
een gevaarlijk punt waar veel auto’s hard rijden of 
zelfs doorrijden terwijl fietsers voorrang hebben op 
het fietspad. Om hier aandacht voor te vragen hebben 
ruim 20 kinderen tijdens NL Doet een verkeersbord 
ontworpen. De Hoventoppers hebben vervolgens een 
democratische stemronde georganiseerd bij e 
Polderhof. Groep 7 en 8 konden  stemmen welk bord 

zij het best vonden. Dat bord wordt vervolgens echt 
gemaakt en geplaatst.  
Het bord is inmiddels af en zal op woensdag 15 mei  
onthuld worden door wethouder Soetekouw. 
Dit wordt een bijzondere dag met name voor de 
Hoventoppers omdat zij zien dat er naar hun mening 
en ideeën geluisterd wordt en dat je echt een verschil 
kunt maken als je ergens energie insteekt. Hoe 
geweldig is het dat kinderen op zo’n jonge leeftijd al 
zo betrokken zijn? Voor andere kinderen (maar ook 
volwassenen) kan dit  een motivatie zijn om ook de 
Handen Uit de Mouwen (de afkorting in je HUM komt 
daar vandaan) te steken . Daarmee krijgt de beweging 
‘in je HUM’  een positieve boost.  
U bent van harte welkom om dit bijzondere moment 

bij te wonen. 
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