
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 9    week 45, 8 november 2018 

 
kalender november / december 2018 
vrijdag 9 november    - Nationaal Schoolontbijt groep 3 t/m 8 
vrijdag 9 november    - Lunch groep 1 en 2  
week van 12 november   - oudergesprekken   
vanaf woensdag 14 november  - elke woensdag, donderdag & vrijdag gratis schoolfruit 
vrijdag 16 november    - school versieren voor Sint 
zaterdag 17 november   - wijkactiviteit “de Hoven”  
woensdag 5 december   - Sinterklaasfeest 

Morgen: ontbijt op school voor groep 3-8 en 
lunch op school voor groep 1-2 
Morgen doen de groepen 3 t/m 8 mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt. Kinderen uit deze groep 
hoeven thuis dus niet te ontbijten. Heeft u al bord, 
beker & bestek meegegeven?  
De groepen 1 en 2 gaan samen lunchen en hebben 
geen lunchpakketje of bord, beker, bestek nodig.  

 
Tijdelijk gymrooster dinsdag & donderdag 
Dankzij de goede samenwerking met De Schoor zijn er 
buurtsportcoaches die onze gymlessen verzorgen. 
Hieronder het tijdelijke gymrooster tot aan de 
Kerstvakantie. Deze gymlessen zijn bij gymzaal 
Kimwierde i.v.m. renovatie van gymzaal De Hoven. 
dinsdag 13, 20, 27 nov. en 4, 11, 18 dec. 
08.30-09.45 groep 8 (op eigen gelegenheid naar 

de gymzaal) 
09.45-11.00 groep 5 
11.00-12.15 groep 6 
12.45-14.00 groep 7 (op eigen gelegenheid naar 
  huis) 
donderdag 8, 15, 22, 29 nov. en 6, 13, 20 dec. 
08.30-09.30 groep 3 (gezamenlijk lopen naar 

gymzaal) 
09.30-10.30 groep 4 
10.30-11.30 groep 4 
Dank aan alle ouders die helpen bij het lopen naar de 
gymzaal Kimwierde!! Op maandag is er gymles door 
meester Jeroen in het speellokaal, in de vorige 
nieuwsbrief kon u het rooster lezen.  
 

Welkom meester Remko 
We zijn erg blij dat per 14 januari Remko Jongerden 
ons team komt versterken. Remko is onze nieuwe 
vakleerkracht gym. We hopen dat de renovatie van de 
gymzaal klaar is als Remko start. Dat zou een mooie 
start van 2019 zijn!  

 
Schoolfruit 
Vanaf volgende week gaat het Schoolfruit project 
weer beginnen. Uw kind krijgt tot aan de meivakantie 
elke woensdag, donderdag en vrijdag tijdens het 10-
uurje gratis schoolfruit aangeboden. Voor het 10-
uurtje hoeft u dus alleen drinken mee te geven.  
Wat fijn dat er weer 2 moeders zijn die elke week het 
fruit gaan schoonmaken.  
 

Volgende week: oudergesprekken 
Volgende week zijn de oudergesprekken. Vanaf  
groep 5 verwachten wij uw kind bij het gesprek.  
Wij stellen het ook zeer op prijs als uw kind uit groep 
1 t/m 4 meekomt tijdens het gesprek.  
Wanneer u niet heeft gepland in Social Schools, krijgt 
u van de leerkracht een uitnodiging wanneer u wordt 
verwacht. We willen graag alle ouders even spreken.  

 
Komt u helpen de school versieren? 
De stoomboot is weer onderweg vanuit Spanje.  
We willen de Sint en z’n Pieten graag ontvangen in 
een gezellig versierde school. Komt u vrijdag 16 
november helpen? Vele handen maken licht werk!  
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Graag stel ik me even voor  
Mijn naam is Pauline de Vré, ik ben 
jeugdverpleegkundige op de basisscholen in Almere 
Haven. 
Alle kinderen in groep 2 en in groep 7 worden 
opgeroepen voor een PGO (preventief geneeskundig 
onderzoek). Deze onderzoeken zijn het vervolg van de 
onderzoeken zoals u deze eerder op het 
consultatiebureau werden aangeboden. 
Bij groep 2 zal ik naast een gesprek met de kinderen 
en hun ouders  en het wegen en meten, ook een 
visustest, gehooronderzoek en een motoriek 
onderzoek uitvoeren. 
Op dit moment loopt de pilot 'Sterk in de Wijk'.  
Ik kom  1 x per 2 weken op de scholen in Almere 
Haven 2 uur langs. Het doel is om met de Intern 
begeleider van de school samen in gesprek te gaan 
met ouders van die kinderen waar vragen of zorgen 
zijn op het gebied van opvoeden, ontwikkeling of 
anderszins.   
Het idee is dat de intern begeleider en 
jeugdverpleegkundige ieder vanuit hun eigen 
expertise met ouders mee gaan denken. Door de 
kennis van onderwijs, ontwikkeling en leren in een 
gesprek samen te brengen met kennis over 
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding hopen wij een 
nog beter passend en liefst preventief aanbod te doen 
om het kind en de ouders te ondersteunen.  

Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en of uw 
gezin, dan kunt u dit aangeven aan de intern 
begeleider. Zij kan een gesprek inplannen waarbij de 
Intern begeleider, u en de jeugdverpleegkundige 
aanwezig zijn.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Koffieochtend mindset 
 

Afgelopen dinsdag was er een 
koffieochtend over groeimindset. Het 

was erg interessant! Niet alleen voor 
onze kinderen maar ook voor ons als 

ouders.  
Het is heel leuk om te herkennen dat de 

kinderen en leraren er op school mee 
bezig zijn en dat je de tools over de 

mindsets ook thuis direct kan 
toepassen.  

Wees welkom om een koffieochtend 

mee te beleven over dit onderwerp het 
is echt reuze interessant! 

 
Groetjes van Claudia,  

(mama van Thobias en David groep 6) 
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WINTER INZAMELACTIE 

Lieve ouders en leerlingen van De Polderhof, 

Hebben jullie nog winterjassen en winterschoenen in goede 
staat, die jullie niet meer dragen, die niet meer passen. 
Overweeg dan deze te doneren aan Because We Carry. Ik 
(Manja, moeder van Myrto en Julia – groep 2) rij zaterdag 17 
november naar het Because We Carry Depot in Weesp. Bel me 
als je spullen hebt, dan maken we een afspraak om de 
winterjassen/schoenen van je over te nemen. 

Liefs, Manja (06 1487 0455) 

 

Wat zamelen we nou precies in? 

 WINTERJASSEN MAN/VROUW/KIND  

 SKIPAKJES TOT 6 JAAR 

 WINTERSCHOENEN MAAT 21 TOT 45 

 

VERDER ZAMELEN WE NU NIKS ANDERS IN! 

 

 

 

 

 

💕De regels 💕 

 
We hebben voor de gevluchte mensen op Lesbos 9000 dikke 
jassen en 9000 paar goede winterschoenen nodig. 
We gaan de jassen en schoenen op campus Kara Tepe en in 
kamp Moria uitdelen. 

Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan, we moeten blind op 
jullie vertrouwen. Er is in Weesp slechts eventjes tijd voor wat 
extra sorteren, we moeten immers alles checken i.v.m. 
veiligheidsregels en verantwoordelijkheid voor de inhoud van 
de truck. Maar veel tijd hebben we niet, want die truck moet zo 
snel mogelijk on the road naar Lesbos. 

Alles wat er ingeleverd wordt is in goede, schone en hele staat. 
Het ruikt lekker en ziet er tof uit. Geen kruimels in de zakken, 
bodywarmers, of regenjacks.  

Geen mottenballenomajassen uit 1962 en ook geen kattenharen 
in de kraag of ach die vlekjes, dat moet iemand die het koud 
heeft niet zoveel uitmaken. 

NEE, WIJ GEVEN ALLEEN HET BESTE WEG! 

 

💕 DANK 💕 

 
 
 



 


