
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 5    week 40, 4 oktober 2019 

 
kalender oktober / november 2018  
vrijdag 5 oktober    - leerlingen om 12.00u vrij 
maandag 8 oktober    - 14.30u informatiemiddag VO voor ouders gr. 7 & 8 
donderdag 11 oktober   - Open Les voor ouders “Vreedzame School” 
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober  - herfstvakantie 
maandag 29 oktober    - leerlingen vrij 
week van 12 november   - start schoolfruit 
 

Morgenmiddag om 12.00u vrij  
Alle leerlingen zijn vrijdagmiddag 5 oktober om 
12.00u vrij. Zorgt u ervoor dat u zelf duidelijke 
afspraken maakt met de BSO als uw kind daar naartoe 
gaat? Zo kan het team op tijd beginnen met het 
programma van de gezamenlijke studiemiddag.  
 
Kinderboekenweek: bibliotheekbezoek 
De Kinderboekenweek heeft onze volle aandacht. 
Maandag gaan de kinderen van groep 1 – 4 naar de 
bibliotheek en dinsdag de kinderen van groep 5 – 8. 
We gaan tijdens schooltijd.  
 
Kinderboekenweek: voorleeswedstrijd 
Woensdag is er een voorleeswedstrijd voor de 
kinderen van de groepen 3-5 en 6-8. Alle deelnemers: 
veel succes! 
 
Kinderboekenweek “De gehele school danst” 
Donderdag en vrijdag zijn er dansworkshops in het 
kader van de Kinderboekenweek. Elke klas heeft een 
eigen lied horend bij het thema vriendschap “Kom 
Erbij” en zal daar volgende week donderdag en vrijdag 
mee aan de slag gaan met een professionele 
dansdocent.  
 
Informatiemiddag voortgezet onderwijs 
Ouders van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd op 
maandagmiddag 8 oktober 14.30u voor een 
informatiemiddag over het voortgezet onderwijs.  
Zij hebben hierover bericht ontvangen via 
SocialSchools. Geeft u uiterlijk vrijdag 5 oktober bij juf 
Stephanie of juf Kelly of u aanwezig bent?  

Donderdag 11 oktober Open Les 
Komt u donderdagochtend 11 oktober naar de  
Open Les? U bent van harte welkom om in de groep 
van uw kind te komen kijken. Het thema van deze       
1e Open Les van dit schooljaar is de Vreedzame 
School. 
Heeft u meer kinderen op school? Wij vragen u vooraf 
een keuze te maken in welke groep u gaat kijken. 
Tussendoor wisselen is nl. erg storend. Er volgen dit 
schooljaar nog meer Open Lessen zodat u de volgende 
keer in een andere groep kunt gaan kijken.    
 
Renovatie gymzaal 
Als alles volgens planning verloopt, zal de gemeente  
vanaf 15 oktober starten met renovatiewerk aan de 
gymzaal. We kunnen dan gebruikmaken van de 
gymzaal Kimwierde en zullen naar verwachting in 
december weer terecht kunnen in de gymzaal op de 
Buitenhof. En dan nu nog een gymjuf of meester…….. 
 
Gymlessen en vacature  
De afgelopen weken zijn de gymlessen vanuit het 
netwerk verzorgd door gymleerkrachten. Een groot 
deel van de gymlessen kon zo doorgaan.    
Voor de komende week/weken is nog niets bekend 
over de inzet van externe gymleerkrachten. Zodra we 
meer weten, informeren we u via SocialSchools. 
Uiteraard hopen we dat de vacature voor een nieuwe 
gymleerkracht snel wordt vervuld.  
 



Themabijeenkomst Ouders lezen voor! 
 
 

 

 
 

Voor wie                  alle ouders die meer willen weten over voorlezen 
 
Wanneer                  woensdag 17 oktober 2018 de nieuwe Bibliotheek, Haven 
 
Tijd                        van 10:30 uur tot 12:00 uur in Haven 
 
Wat                          workshop voorlezen 
    Op welke manieren doe je dat? 
                                     Wat is het belang van (voor) lezen? 
                                    Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu? 

 
 
Kom naar de nieuwe Bibliotheek! We gaan je er alles over vertellen! 

 
Vóór 10-10-2018 aanmelden bij educatie@denieuwebibliotheek.nl  
 
Vermeld a.u.b. het aantal personen  
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bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 



 


