
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 40    week 29, 19 juli 2018 

 
kalender juli 2018  
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 
 
 

Het team van De Polderhof wenst  
iedereen een prettige zomervakantie! 

Tot ziens op maandag 3 september 
 
 
 
POP op de Polderhof 
Vanmiddag was POP op de Polderhof. We hebben 
kunnen genieten van fantastische optredens.  
De 3e prijs is gegaan naar groep 3A, De Praathof heeft 
de 2e plaats verdiend en leerlingen van groep 6 
hebben de 1e plaats gewonnen. Alle prijswinnaars:  
Gefeliciteerd!!! 
 
Kalender 2018-2019 
Alle belangrijke data voor komend schooljaar zijn 
gepubliceerd op de kalender van onze website.  
De jaarkalender ontvangt u samen met deze 
nieuwsbrief. We printen deze niet uit om kosten te 
besparen. U ontvangt een pdf versie als bijlage en 
kunt na de zomervakantie bij de administratie een 
papieren versie vragen.  
 
Vakleerkracht gym 
Gisteren heeft Jos te horen gekregen dat hij een 
nieuwe baan heeft, dichter bij zijn woonplaats. In deze 
nieuwsbrief neemt hij persoonlijk afscheid van u.  
De vakgroep gym van de Almeerse Scholen Groep 
houdt zich bezig met de vacature die nu is ontstaan. 
Wij wensen Jos veel werkplezier in zijn nieuwe baan.  

 
Lieve kinderen en ouders, 
Ik ga de Polderhof verlaten. Deze week was dus mijn 
laatste week. Vond ik het dan niet leuk om jullie 
gymles te geven? Jawel, ik heb van jullie genoten! Het 
is voor mij tijd om iets nieuws te gaan doen. 
Ik ga jullie allemaal enorm missen maar ik weet ook 
zeker dat er een fantastische, leuke, nieuwe gymjuf of 
meester voor mij in de plaats gaat komen!  
Heel veel succes de komende jaren op de Polderhof 
en maak er wat van! 
Groeten, 
meester Jos 
 
ZomervakantieFUN 
In heel Almere organiseert De Schoor 
ZomevakantieFUN activiteiten. Kijk hier voor het 
uitgebreide programma.  
 
 
 

 
 

https://www.deschoor.nl/html/document.php?ID=15522
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