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Nieuwsbrief 31    week 20, 17 mei 2018 

 
kalender mei / juni 2018 

maandag 21 mei    - vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 
woensdag 23 mei    - AKT sportdag groep 3-8 bij Topsportcentrum Poort 
vrijdag 25 mei     - extra koffieochtend 
maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni  - avond4daagse 
dinsdag 12 juni     - optreden Polderhofkoor 14.00u 
donderdag 21 juni    - schoolreis 
 

BabynieuwsBabynieuwsBabynieuwsBabynieuws 

Nog meer Babynieuws…. 
Deze week heeft juf Kelly aan haar groept verteld dat 
zij in verwachting is en in november is uitgerekend. 
  

Namens de Polderhof 
juf Anouk & juf Kelly 

GEFELICITEERD 

  
 

Avond4daagse 
De juiste datum van de avond4daagse is maandag  
4 t/m donderdag 7 juni. Op de jaarkalender staat een 
andere datum, per abuis is dat in de vorige 
nieuwsbrief overgenomen. Zet u de juiste datum in 
uw agenda?  
 
Verkeersexamen groepen 7 en 8 
Morgen is het praktijkexamen verkeer voor leerlingen 
van groep 7 en 8. Vergeet dus niet op de fiets naar 
school te komen! Veel succes allemaal.  
 
Sportdag groepen 3 t/m 8 woensdag 23 mei 
We zetten in het kort de belangrijkste informatie nog 
even voor u op een rij voor de sportdag van volgende 
week woensdag:  
- Om 09.00u verzamelen bij de groepsleerkracht   
 bij de ingang van Topsportcentrum Almere Poort,  
 Pierre de Coubertinlaan 6;  
- Om 14.00u ophalen bij de ingang Topsportcentrum  
- Sportkleding thuis aantrekken, in Topsportcentrum    
  zaalschoenen aantrekken;   
- Meenemen: 10-uurtje + lunch en een bidon/flesje    
  om te kunnen vullen met water;  
- Ouders/verzorgers mogen komen kijken vanaf de  
  tribune.  
 
 
 
 

 

Juf Anouk & Mike zijn trotse 
ouders geworden 

 

ELOU 
 

is op 30 april geboren 
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Extra Koffieochtend: thema lerarentekort 
We hebben vrijdag 25 mei een extra koffieochtend 
ingepland. Het thema is het lerarentekort en de 
effecten daarvan op de Polderhof. Om 08.30u bent u 
welkom, uiteraard kunt u vragen stellen en ook 
vragen wij u actief mee te denken.  
 
Vakantiebieb 
Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. 
Als de school tijdens de zomervakantie dicht is, kan 
het zijn dat uw kind dat uw kind in niveau daalt. 
Blijven lezen in de vakantie is dus belangrijk!  
De vakantiebieb kan daarbij helpen, die is van 1 juli 
t/m 31 augustus 24 uur lang gratis open. Je maakt 
zelfs kans op een iPad mini !! Download de gratis 
vakantiebieb app. 
 
Verschoonkleding 
We hebben geen verschoonkleding meer. Dat 
betekent dat u kleding moet komen brengen in geval 
van een “ongelukje”. Heeft u thuis nog kleding die niet 
meer past maar nog voldoet voor verschoning? Wij 
zijn er blij mee.  
Wanneer uw kind schone kleding mee krijgt willen we 
het ook graag gewassen weer terug!   

 
 
Buitendeuren dicht 
We willen u vragen na 08.30u de buiendeur achter u 
te sluiten. Dit vanwege de veiligheid van de kinderen.. 
Er zijn deze week computers gestolen uit school. Dit is 
een extra reden voor alertheid!  
 
Opgeruimd staat netjes, helpt u mee?  
Wij vinden het geen probleem als uw kind tijdens het 
wachten voor een afspraak of school  (oudergesprek / 
schoolfotograaf etc.) speelt met materiaal van school. 
Wel vragen wij u daar toezicht op te houden en uw 
kinderen de spullen weer netjes te laten opruimen. 
Dank u wel!   
 

 
 
Optreden Polderhofkoor 
Al maanden zijn de leerlingen van het koor onder 
leiding van Madelon Beute bezig met het inoefenen 
van leuke liedjes. 
Op dinsdag 12 juni om 14.00 uur willen ze dit graag 
aan hun ouders en andere belangstellenden laten 
horen. De leerlingen van de onder- en bovenbouw 
treden 12 juni gezamenlijk op. Zingt uw kind ook in 
het koor? U bent welkom. Noteert u de datum in uw 
agenda?  
Hieronder zetten we de data van de laatste 
koorlessen nog even in een overzicht: 
-groep 1 t/m 4: 19 juni, 26 juni  (+ 12 juni optreden) 
-groep 5 t/m 8: 29 mei, 3 juli  (+ 12 juni optreden) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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