
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 6    week 41, 11 oktober 2019 

 
kalender oktober / november 2018  
vrijdag 12 oktober    - vanaf 14.00u afsluiting Kinderboekenweek 
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober  - herfstvakantie 
maandag 29 oktober    - leerlingen vrij 
dinsdag 6 november    - koffieochtend 
donderdag 8 november   - leerlingen om 12.00u vrij 
vrijdag 9 november    - Nationaal Schoolontbijt 
week van 12 november   - start 3x per week gratis schoolfruit 
dinsdag 13 november    - oudergesprekken middag + avond 
donderdag 15 november   - oudergesprekken middag  
 

De gehele school danst 
Het bruist in school, de hele dag klinkt er muziek. Alle 
groepen hebben vandaag en morgen dansworkshops 
ter afsluiting van de Kinderboekenweek.   
 
Afsluiting Kinderboekenweek: Komt u kijken?  
Alle groepen treden morgen om 14.00u op met de 
dans die zij hebben geoefend. U bent welkom!  
Vraagt u uw kind naar de kleur van zijn/haar groep?  
Het is leuk als elke groep tijdens het optreden een 
shirt, broek, pet, shawl of strik in de kleur van de 
eigen groep aan hebben.  
Bij mooi weer treden de groepen buiten op, bij 
minder goed weer in de grote gymzaal.  
 
Juf Kelly gaat met verlof 
Morgen is de laatste werkdag van juf Kelly. Daarna 
gaat zij genieten van haar welverdiende 
zwangerschapsverlof. We houden u op de hoogte van 
babynieuws. Juf Karin Deen vervangt het verlof van juf 
Kelly, zij heeft al steeds meer taken overgenomen.  
 
Ouderbijdrage 2018-2019 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 
€ 25,00 wanneer u in 1x betaalt. Uw betaling willen 
wij graag voor de herfstvakantie ontvangen hebben 
op rekening of contant.  
Wij willen geen kinderen uitsluiten van activiteiten. 
Het is natuurlijk niet fair als ouders die de bijdrage 

betaald hebben de lasten dragen voor ouders die de 
bijdrage niet betalen. 
Heeft u de ouderbijdrage niet betaald? Dan zullen wij 
u steeds om een losse betaling vragen voor elke 
activiteit. In dat geval kan de bijdrage oplopen tot  
€ 29,50. In 1x betalen is dus voordeliger!! 
U kunt als volgt betalen:  

 Op rekening NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. 
ouderraad Polderhof onder vermelding van de 
naam en groep van uw kind 

 Een envelop met € 25,00 inleveren bij de 
leerkracht. Vergeet u niet de naam van uw 
kind op de envelop te schrijven.  

Wat wordt er van de ouderbijdrage betaald?  
- Sinterklaasfeest 
- Kerstfeest 
- Klassengeld 
- Koningsspelen 
- Sportdag 
- Overige sportactiviteiten (bijv. schaatsen) 
- Uitstapjes (bijv. Jeugdland) 
- Koken op school 
- Afscheid groep 8 
 

Groep 5 
De vervanging van juf Laura lossen we tot aan de 
herfstvakantie intern op. Juf Laura herstelt van een 
vervelend sport-ongeval. Sterkte Laura!  
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Voorleeswedstrijd 
Tijdens deze Kinderboekenweek hebben we een 
voorleeswedstrijd gehouden.  
Het was erg spannend en de jury had het moeilijk. 
Uiteindelijk is Mevlut uit groep 5kampioen geworden 
van de groepen 5-6 en Aïcha uit groep 7 kampioen van 
de groepen 7-8. Beiden winnaars: gefeliciteerd!!  
Aïcha mag De Polderhof vertegenwoordigen bij de 
Almeerse voorleeswedstrijd in de bibliotheek.  

 
 
 
Activiteiten herfstvakantie 
De komende herfstvakantie is er weer veel te doen 
voor de jeugd in Almere (Haven). Zie de flyers in deze 
nieuwsbrief. Hieronder een korte opsomming:  

- Maandag 22-okt gymzalen De Meergronden 
van 13-15u Haloweendag voor 6-12 jaar 

- Dinsdag 23 en woensdag 24-okt Kidscup, 
inschrijven verplicht op Droomspeelbus   

- Woensdag 24-okt Sport & Cultuurdag 
Gymzalen De Meergronden, 6-12 jaar 

- Donderdag 25-okt SporteXperienence voor 
jeugd van 10-14 jaar. Wil jij ook ontdekken 
wat jouw (verborgen) talenten in 

verschillende soorten sport zijn? Schrijf je hier 
snel in !  

Albert Heijn sponsoractie 
Sponsort u De Polderhof?  
Bij elke 15 euro boodschappen bij Albert Heijn 
Markenpoort ontvangt u een voucher.  
Daarmee kunt u De Polderhof sponsoren. Wij sparen 
voor ons nieuwe schoolplein.  
Mogen wij rekenen op uw support?  
Op de FaceBookpagina van AlbertHeijn Markenpoort 
staan wij na 1 week op de 4e plaats van de 15 doelen 
die gesponsord worden. Helpt u ons mee om op nr. 1 
te komen??  
 
Namens alle kinderen: dank u wel!!! 
 

 

http://droomspeelbus.nl/kidscup-indoor/
http://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/akt/akt-sportexperience/
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