Wij zijn op zoek naar
vrienden van De Polderhof

Schoolfruit volgende week
Gezonde school

Zijn wij op zoek naar u??

We merken dat er na de corona-tijd nog steeds
zaken zijn die nieuw leven ingeblazen moeten
worden. In dit geval bedoelen we de ouderraad
(OR).
Juf Caroline, juf Alexa en juf Martine willen graag
met een aantal ouders de OR opnieuw willen
vormgeven. Oftewel “vrienden van De Polderhof”.
Het is onze bedoeling om een aantal keer per
schooljaar overdag samen te vergaderen en te
bespreken hoe de OR kan ondersteunen bij leuke
activiteiten voor de kinderen. Dat hoeft dus niet
veel van uw tijd te kosten!

Uw kind krijgt elke woensdag, donderdag en vrijdag gratis
schoolfruit bij het 10-uurtje.
Dit krijgen we volgende week:
WASPEEN

CHERRY PRUIM TOMAATJES

APPEL

Voelt u zich aangesproken, heeft u vragen of wilt u
zich gelijk aanmelden? Neem dan contact op met
juf Caroline, juf Alexa of juf Martine.

Voorleeskampioen Chenaira

Kalender

Chenaira Bijlhout is onze nieuwe voorleeskampioen!

Belangrijke data komende periode
week van 28 november

oudergesprekken

maandag 5 december

Sinterklaasfeest

maandag 5 december

om 12.00u vrij

vrijdag 23 december

om 12.00u vrij

za 24 dec t/m zo 8 jan

Kerstvakantie

Vanochtend was de voorleeswedstrijd. Deelnemers
uit de bovenbouw hebben op het podium een
fragment voor uit hun boek voorgelezen. Dat was
voor een groot publiek, nl. alle kinderen uit groep
6 t/m 8, best spannend dus!
Juf Alexa, juf Martine én onze voorleeskampioen
van vorig jaar Oemaima vormden de jury.
Uiteindelijk is Chenaira Bijlhout uit groep 8
uitgeroepen tot Polderhof – voorleeskampioen.
Gefeliciteerd Chenaira , jij gaat meedoen aan de
Almeerse voorleeswestrijd.
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Voor alle ouders van de
doorstroomgroep organiseren
we een Ouder Kind activiteit

Wanneer: donderdag 8 december
Tijdstip: tijdens de spelinloop
Tot dan!
Contactpersonen:
Novi, Jeannette en
Lieve van Wingerden
tel: 06-18446339

