
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 8    week 44, 1 november 2018 

 
kalender november / december 2018 
dinsdag 6 november    - koffieochtend 
donderdag 8 november   - leerlingen om 12.00u vrij 
vrijdag 9 november    - Nationaal Schoolontbijt groep 3 t/m 8 
vrijdag 9 november    - Lunch groep 1 en 2  
vanaf woensdag 14 november  - elke woensdag, donderdag & vrijdag gratis schoolfruit 
week van 12 november   - oudergesprekken   
woensdag 5 december   - Sinterklaasfeest 

Gymlessen 
Helaas is er nog geen invulling voor de vacature 
van gymleerkracht. Vanaf komende is er een 
tijdelijke oplossing: gymleerkracht Jeroen zal op 
maandag gymlessen geven aan groep 1 t/m 4 in 
het speellokaal. Deze ruimte is beperkt, daarom 
zullen de groepen worden opgesplitst.  
08.30-09.15 groep 3 (halve groep)  
09.15-10.00 groep 3 (halve groep) 
10.00-10.45 groep 1/2 
10.45-11.30 groep 1/2 
11.30-12.15 groep 1/2 
12.15-12.45  opruimen en pauze 
12.45-13.15  halve groep 4*  
13.15-13.45  halve groep 4* 
*wisselrooster met de andere groep 4 
 

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn we met De Schoor in 
gesprek om tijdelijk een combinatiefunctionaris in te 
zetten. Als dat lukt, zullen deze groepen een blokuur 
gymles krijgen in de sporthal aan de Kimwierde i.v.m. 
de renovatie van de gymzaal Buitenhof. We bekijken 
daarbij ook nog de opties voor de groepen 4.  
 

Dinsdag 6 november koffieochtend 
U bent aanstaande dinsdag om08.30u van harte 
welkom. Er is een koffieochtend, het thema is 
educatief partnerschap.  
 
 
 

Week van 12 november: oudergesprekken 
Vanaf maandag 5 november kunt u in Social Schools 
inplannen voor het eerste oudergesprek van dit 
schooljaar. Deze gesprekken zijn in de week van  
12 november. Uw kind krijgt nog geen rapport mee, 
het 1e rapport gaat begin februari uit.   
Vanaf groep 5 wordt uw kind bij het gesprek 
verwacht, maar ook in groep 1 t/m 4 willen wij graag 
dat uw kind meekomt tijdens het gesprek. Dat is de 
reden waarom u niet ’s avonds kunt inplannen, voor 
kinderen wordt dat te laat.  
 

Verslag van de studiedag 
De studiedag van afgelopen maandag stond ’s 
ochtends in het teken van Growth Mindset.  
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u hierover 
uitgebreid geïnformeerd.  
Na de lunch is er gewerkt aan het Directe 
Instructie Model (DIM). Dit is een model om 
structuur te geven aan de dagelijkse lessen, 
waarbij onder andere het lesdoel centraal staat 
en de leerkracht aangeeft waarom bepaalde 
kennis, vaardigheden of strategieën geleerd 
moeten worden. 
Deze geslaagde studiedag heeft gezorgd voor veel 
inzichten en het verfrissen van onze kennis.  
 
 
 
 

http://polderhof.asg-almere.nl/sites/polderhof.asg-almere.nl/files/nieuwsbrieven/nieuwsbrief_7.pdf


bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

We hebben oude kranten en  
2 kapotte fietsen nodig 
We zijn op zoek naar oude kranten en 2 kapotte 
fietsen. We willen nog niet al te veel verklappen, maar 
het heeft alles te maken met de voorbereiding van het 
aankomende decemberfeest. Oude kranten kunt u 
inleveren in de middenruimte. Heeft u een oude / 
kapotte fiets? Neemt u a.u.b. contact op met juf Ellis, 
juf Sabrina, juf Silvia of Annemieke Vos (moeder van 
Noa uit groep 5, Lizzy uit groep 3 of Evy uit groep 1).  

 
Vrijdag 9 november  
Nationaal Schoolontbijt groep 3 t/m 8 
Kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan vrijdag samen op 
school ontbijten. We doen nl. mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt. Geeft u donderdag alvast 
een bord, beker, bestek en een bakje mee in een 
plastic tas?  Zet u overal de naam van uw kind 
op? U krijgt de vuile vaat vrijdag weer mee naar 
huis. Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een 
bijlage met informatie.  

 
 
Vrijdag 9 november lunch groep 1 en 2 
De kinderen uit groep 1 en 2 gaan samen op 
school lunchen. Uw kind heeft vrijdag geen 
lunchpakketje nodig. Voor de kleuters hoeft u 
geen bord, beker en bestek mee te geven.   
 
 
 

Zaterdagmiddag 17 november 
activiteitenmiddag voor bewoners van De Hoven 
Voor bewoners van De Hoven is er zaterdag  
17 november van 13-16u een activiteitenmiddag.  
De Polderhof is de ontmoetingsplek tijdens deze 
middag.  
Wilt u inspraak en actief meedenken en 
misschien zelfs meewerken aan een nieuwe 
uitstraling van De Hoven? Zet u 17 november in 
uw agenda. Natuurlijk zal er ook voor de kinderen 
een leuke activiteit zijn!  
 

 
 

https://www.schoolontbijt.nl/ouders


 


