
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 38    week 27, 5 juli 2018 

 
kalender juli 2018  
vrijdag 6 juli     - leerlingen vrij 
maandag 9 juli    - leerlingen vrij   
donderdag 12 juli    - meester & juffendag  
vrijdag 13 juli     - Polderhof 40-jarig jubileum 
maandag 16 juli    - stoeltje passen 
maandag 16 juli    -  afscheidsmusical groep 8 
dinsdag 17 juli     - afscheid groep 8 
donderdag 19 juli    - POP op de Polderhof  
vrijdag 20 juli     - leerlingen om 12.00u vrij 
zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september - zomervakantie 
maandag 3 september   - eerste schooldag schooljaar 2018-2019 
 
 
Polderhof 40 jaar 
Vrijdag 13 juli vieren we het 40-jarig jubileum. 
Het belooft een feestelijke dag te worden! 
Donderdag 12 juli  vieren we juffen & 
meesterdag.     
 
Dinsdag 10 juli laatste na-schoolse sportles 
Na dinsdag 10 juli stoppen de na-schoolse 
sportlessen van dit schooljaar. Volgend schooljaar 
starten deze lessen natuurlijk weer gewoon.  
 
Kennismakingsochtend maandag 16 juli 
Maandag 16 juli gaan alle leerlingen tijdens 
schooltijd kennismaken met hun nieuwe groep. 
Om 08.30u begint uw kind gewoon in de eigen 
klas, het wisselen doen we tijdens schooltijd. 
Leerlingen uit groep 1 t/m 7 die volgend jaar naar 
een andere school gaan zijn maandagochtend 16 
juli vrij. Groep 8 is de hele dag vrij.   
 
Kleutergym 
De kleutergymles is volgende week op een andee 
dag: niet maandag 16 juli maar woensdag 18 juli 
gymmen de kleuters. 
 

 
Fiets gestolen, getuigen gezocht 
Vorige week is de fiets van onderstaande foto 
gestolen vanaf het schoolplein.  
Feliciana uit groep 7 had de fiets nieuw gekregen voor 
haar verjaardag. Een verdrietig meisje en boze ouders, 
dat begrijpt u. Heeft u misschien iets gezien? In dat 
geval horen de ouders van Feliciana het graag.  

 
 

Digiduif gaag Social Scools heten 
Binnenkort gaat er een wijziging plaatsvinden. U 
wordt automatisch geïnformeerd wanneer dat gaat 
gebeuren. 
 
Informatie komend schooljaar 
We zijn drúk bezig met de formatie, 
groepssamenstelling jaarplanning etc. De 
informatiebrief komt er aan… 
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