
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 39    week 28, 12 juli 2018 

 
kalender juli 2018  
maandag 16 juli    - tijdens schooltijd “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 
 
 
 
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 worden 
maandagochtend gewoon op school verwacht, in 
tegenstelling tot het bericht in de vorige 
nieuwbrief. Tenzij uw kind gaat kennismaken op 
de nieuwe school, dan krijgt hij/zij daarvoor 
natuurlijk vrij. Groep 8 is de hele dag vrij.   
 
Vrijwilligers gevraagd  
Welke ouders willen woensdag na schooltijd 
helpen met het verplaatsen van meubilair?  
We gaan intern verhuizen, dus uw hulp is van 
harte welkom! Zoals u heeft gemerkt is groep 4 al 
verhuisd. 
 
Onderhoud door de gemeente 
Het is u vast en zeker opgevallen: de gemeente 
heeft opdracht gegeven om de bestrating op het 
schoolplein aan te pakken. Dus niet meer 
struikelen en vallen over de loszittende stenen….. 
 
 
 

 
Pop op de Polderhof 

Donderdag 19 juli organiseren we een 
talentenjacht 

POP OP DE POLDERHOF 
In de meeste groepen zijn er inmiddels leuke 
voorrondes geweest. We zijn reuzebenieuwd wie 
er volgende week in de prijzen valt…  
 
Biebmoeders bedankt! 
Fadim, Evelien, Jennifer en Zobeda (zij staat niet 
op de foto) hebben samen het hele schooljaar 
voor onze bibliotheek gezorgd. Zij helpen de 
kinderen bij het lenen van boeken, ze registreren 
dat en houden de kasten netjes. Bedankt dames: 
zonder jullie hulp kunnen we niet!! 
Fadim heeft nu na vele jaren vrijwilligerswerk op 
de Polderhof afscheid genomen, wie volgt haar 
op? Aanmelden kan bij juf Kelly  
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Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds 
Maakt uw kind gebruik van het Jeugd(sport)fonds en 
loopt deze in de zomervakantie of kort na de 
zomervakantie af? Zorgt u dat u uiterlijk maandag 16 
juli een nieuwe aanvraag inlevert bij meester Jos. Hij 
kan de aanvraag dan nog voor de zomervakantie voor 
u in orde maken.  
Bent u nog niet bekend met het Jeugdfonds? Dit is 
een fonds speciaal voor ouders met een inkomen op 
of onder het sociaal minimum die hun kind ook willen 
laten deelnemen aan een sport of cultuuractiviteit 
(muziek, dans, drama etc.)  
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        Almere, juli 2018  
 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Ook dit jaar organiseert de Bewonerscommissie De Wierden – De Laren weer de Kindercamping 

voor kinderen uit onze wijken die niet op vakantie gaan. Omdat voorgaande jaren een groot succes 

waren hebben wij besloten om dit jaar niet 1 maar 2 nachten te gaan kamperen! 

 

De Kindercamping zal plaatsvinden op donderdag 26 juli (start om 15.00 uur) t/m zaterdag 28 juli  

(ophalen om 11.00 uur). 

 

Locatie : het grote grasveld naast AH Weernekers aan het Meerveldplein. 

Doelgroep : kinderen uit De Wierden – De Laren van 8 t/m 12 jaar oud. 

Er zijn twee tenten, 1 voor de meisjes en 1 voor de jongens die strikt gescheiden zullen zijn. Dag en 

nacht is er begeleiding en toezicht aanwezig. Wij zorgen voor eten, drinken en lekkers. 

 

Als u uw kind wilt opgeven kunt u onderstaand strookje invullen en afgeven bij juf Karin. Wij geven de 

aanmelding door aan de organisatie, zij nemen dan contact met u op om eventuele bijzonderheden 

door te nemen. Er zijn geen kosten aan deze Kindercamping verbonden!  

 

Lijkt het u leuk om mee te helpen, voor een paar uurtjes, een dagdeel of misschien zelfs wel een hele 

dag: wij kunnen dringend nog hulp gebruiken, m.n. op vrijdagmiddag! Ook zoeken we nog een 

tweede man voor de overnachting in de jongenstent. Ook dat kunt u aangeven op onderstaand 

strookje. 

 

We gaan er weer een paar mooie en leuke dagen van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilma Melkert 

BC De Wierden – De Laren 

 

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      
Aanmelding De Kindercamping 

 

Naam   : _______________________________________________________ 

 

Jongen/meisje : ________________________  Leeftijd : ____________________ 

 

Adres   : _______________________________________________________ 

 

Telefoonnummer : _______________________________________________________ 

 

Bijzonderheden :_______________________________________________________ 

 

Wil meehelpen als vrijwilliger:____________________ Tijd :___________________ 
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