
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 34    week 23, 7 juni 2018 

 
kalender juni 2018 / juli 2018 
maandag 11 juni    - start 2e toetsweek 
dinsdag 12 juni    - 14.00u optreden Polderhofkoor  
donderdag 21 juni    - schoolreis gr. 1-2 Amersfoort, gr. 3-8 Efteling 
vrijdag 22 juni     - Koffieochtend Peuterspeelzaal ‘t Hof 
vrijdag 22 juni     - leerlingen vrij 
dinsdag 3 juli     - rapportgesprekken 
donderdag 5 juli    - rapportgesprekken 
vrijdag 6 juli     - leerlingen vrij 
maandag 9 juli    - leerlingen vrij   
 
 
Goed resultaat eindtoets 
De resultaten van de eindtoets zijn inmiddels met 
alle leerlingen van groep 8 en hun ouders 
gedeeld.  
Hoogste tijd om te melden dat we trots zijn op 
het behaalde resultaat. We hebben nl. op het 
landelijk gemiddelde gescoord. Leerlingen van 
groep 8 en juf Stephanie: Proficiat!  
 
Toetsweken  
We merken dat er steeds meer “te laat komers” 
binnendruppelen na 08.30u. Dat is erg storend als 
de les is begonnen en nu er toetsen worden 
afgenomen is het extra storend. Let u op de tijd? 
Wilt u in het belang van uw kind ook afspraken 
voor bezoek aan (huis)arts, ortho, etc. zoveel 
mogelijk buiten schooltijd plannen?  
 
Dinsdag 12 juni Polderhofkoor  
Ouders van koorleden zijn dinsdag 12 juni om 
14.00u welkom voor het optreden van het 
Polderhofkoor. 
 
Extra opnamedag broer/zus-foto’s 
Vanwege meerdere aanvragen heeft Essy 
schoolfotografie een extra opname dag ingesteld 
voor broer/zus foto’s. U kunt hiervoor terecht op 

dinsdag 26 juni op de Middenhof 292 (tegenover 
de school). 
Belt u van tevoren even voor een afspraak, 
telefoonnummer 036-5317625, groetjes Essy 
 
Vreedzame school: eigendommen zijn veilig 
De afspraak is dat we zorgvuldig met 
eigendommen van een ander omgaan. In het 
kader van de vreedzame school bespreken we dat 
in de klas. Eigenlijk moet je ermee omgaan alsof 
het je eigen spullen zijn! Helaas komt het nu te 
vaak voor dat spullen van school kapot worden 
gemaakt of zelfs verdwijnen. Ook krijgen we wel 
eens  de melding dat eigendommen van 
leerlingen stuk of weg zijn. Wij zijn daar niet 
aansprakelijk voor. Laat kostbaarheden en 
speelgoed daarom thuis!   
Heeft uw kind na schooltijd een keer speelgoed 
mee dat niet van hem/haar is? Wilt u in dat geval 
bespreken hoe uw kind daar aan komt?  
 
Wij geven oude computerbeeldschermen weg 
We hebben een aantal oude computer-
beeldschermen die nog goed functioneren maar 
die we niet meer gebruiken. Weggooien is zonde. 
Wilt u er één? U kunt zich maandag 11 juni 
melden bij juf Silvia van groep 4.  
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Tip van onze bibliotheek-ouders 
Voor onze schoolbibliotheek maken we dankbaar 
gebruik van de inzet van ouders. Deze bieb-
ouders zijn naar een workshop van de openbare 
bibliotheek geweest. Daar werd veel informatie 
verstrekt over leesniveaus en jeugdboeken. De 
bieb-ouders kunnen deze informatie goed 
toepassen als onze leerlingen boeken komen 
lenen in de schoolbieb.  
De volgende informatie willen de bieb-ouders 
graag met u delen. Twee leuke websites, handig 
voor schoolwerk en leerzaam:  
- www.jeugdbieb.nl : veel informatie en heel veel 
rubrieken (Kidsweek, Jeugdjournaal, lezen over 
hobby en sport etc.) 
- http://worldstories.org.uk/ : veel verhalen in 
diverse talen   
 
 

 

Zelf voor de klas? 
 

Misschien is het wel eens door je hoofd geschoten of heb je er ook wel eens 
serieus over nagedacht. Als je aan de slag wilt in het basisonderwijs maar nog 

niet het juiste diploma hebt, lees dan snel verder. 

De Almeerse Scholen Groep biedt de unieke mogelijkheid om in 14 maanden een 

pabo-diploma te halen. Dit noemen we de Talentroute. Deze Talentroute is 

speciaal ontwikkeld door en voor onze scholengroep. Samen zorgen we ervoor, 
dat je na het behalen van je diploma voor de klas kunt bij één van onze 40 

basisscholen in Almere. Je hebt meteen een baan. De opleiding wordt door ASG 
betaald. Jij gaat 2 dagen naar school en loopt 3 dagen stage (tegen een 

passende vergoeding). 
 

Niet iedereen kan mee doen in Talentroute. Als je beschikt over minimaal een 
hbo-opleiding en door de stevige selectie komt, dan maak je kans op een plek in 

de Talentroute. En heb je straks een baan bij de grootste werkgever van 
Flevoland, waar je continu aan je eigen talent én het talent van jouw leerlingen 

kunt blijven werken. 
 

Meer weten over de Talentroute? Kijk op www.werkenbijasg.nl bij Hoe word ik 
leerkracht? of neem contact op via werkenbijasg@asg.nl of 036 – 540 63 63. 
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