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Nieuwsbrief 32    week 21, 24 mei 2018 

 
kalender mei / juni 2018 
vrijdag 25 mei     - koffieochtend 
vrijdag 1 juni     - laatste betaaldatum schoolreis 
maandag 4 juni    - toetsweek 
maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni - avond4daagse 
dinsdag 12 juni    - 14.00u optreden Polderhofkoor  
donderdag 21 juni    - schoolreis gr. 1-2 Amersfoort, gr. 3-8 Efteling 
vrijdag 22 juni     - leerlingen vrij 
 

 
Koffieochtend thema lerarentekort 
We hebben morgenochtend  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.  
 
Gedragsprotocol 
Met het team hebben we een gedragsprotocol 
vastgesteld. Daarna is dit protocol door de 
medezeggenschapsraad besproken en 
vastgesteld. Het gedragsprotocol kunt u hier 
lezen.  
 
Gezonde traktatie, zo zien wij het graag! 
Guillaume uit groep 6 was deze week jarig. Voor 
zijn klasgenoten en voor de leerkrachten was er 
een gezonde traktatie. Heerlijk!   

 

 
Het was een TOPsportdag! 
De sportdag in het Topsportcentrum was een 
groot succes. Dank aan alle hulpouders!  
 
Vrijdag 1 juni uiterste betaaldatum schoolreis 
De schoolreisjes komen snel dichterbij, zorgt u 
dat u uw betaling snel in orde maakt als u dat nog 
niet heeft gedaan? De kosten zijn € 25,00 per 
kind. Vrijdag 1 juni dienen wij uw betaling 
ontvangen te hebben.  
Op rekening € 25,00 overschrijven naar  
NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. ouderraad 

Polderhof onder vermelding van de naam en 

groep van uw kind.  

Contant € 25,00 in een gesloten envelop met 
daarop de naam van uw kind inleveren bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Optreden Polderhofkoor 
Dinsdag 12 juni om 14.00u treden de leerlingen 
van het Polderhofkoor op voor hun ouders. 
Noteert u de data van de laatste koorlessen?  
-groep 1-4: 19 juni, 26 juni  (+ 12 juni optreden) 
-groep 5-8: 29 mei, 3 juli      (+ 12 juni optreden) 
 

http://polderhof.asg-almere.nl/sites/polderhof.asg-almere.nl/files/gedragsprotocol_2017-2018.pdf
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De Hoven straalt! 
 

In februari is wethouder Tjeerd Herrema op bezoek geweest waarin hij in gesprek 
ging met bewoners en kinderen van de Hoven. De wethouder wilde graag weten wat 

de mensen van hun buurt de Hoven vinden. Het is namelijk zo dat bewoners vinden 
dat de wijk langzaamaan achteruit gaat. Tijdens dit bezoek hebben de kinderen actief 

meegedacht en diverse punten aangedragen waar zij graag verbetering zouden willen 
zien. Hierin kwamen voornamelijk de volgende drie onderwerpen naar voren: 

veiligheid, zwerfafval en er is te weinig te doen voor kinderen. 
 

Omdat wij de mening van de kinderen in de Hoven erg belangrijk vinden willen wij 
graag verder met hun aan de slag en actie gaan ondernemen. Zij kunnen namelijk 

een belangrijke bijdrage leveren en echt iets betekenen voor de Hoven. Om dit te 

realiseren gaan wij 3 middagen aan de slag om iets leuks en betekeningsvols te doen 
voor de wijk. Dit gebeurd onder begeleiding van Zwany, de kinderopbouwwerker, 

Lydia, jongerenwerker van Youthpoort en Kimberley van in je HUM (Handen Uit de 
Mouwen). 

 
Wat gaan we doen 

We starten op woensdag 30 mei met een speurtocht waarin we de bovengenoemde 3 
onderwerpen gaan tegenkomen (veiligheid, zwerfafval, activiteiten voor kinderen). Na 

de speurtocht gaan we terug naar de Polderhof en daar kunnen de kinderen kiezen uit 
wat zij graag willen gaan doen voor de wijk.  

 
Op 20 juni komen we weer bij elkaar om het een en ander voor te bereiden en op 11 

juli gaan we het echt uitvoeren. Wat dit precies is, is afhankelijk van de keuze van de 
kinderen. Zij mogen namelijk bepalen wat zij het liefste voor de wijk willen gaan 

doen.  

 
Waar en wanneer 

woensdag 30 mei   - 14.30 – 16.00 uur – Basisschool de Polderhof 
woensdag 20 juni  - 14.30 – 16.00 uur – Basisschool de Polderhof 

woensdag 11 juli  - 14.30 – 16.00 uur – Basisschool de Polderhof 
 

Een oproep aan de kinderen in de Hoven 
Woon jij in de Hoven en lijkt het je leuk om iets positiefs te doen voor jouw wijk? 

Kom dan langs op woensdag 30 mei en doe mee! Samen laten wij de Hoven weer 
stralen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Kimberley Slagveer – ten Hulsen 

PWO – In je HUM 

T: 0652 066 271 
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