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Koekjesactie giro 555 

De koekjesactie voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Syrië en Turkije is een groot succes 
geworden. In totaal is er € 1040 ingezameld. Wat 
fantastisch!!! We hebben dit bedrag inmiddels 
overgemaakt naar giro 555.  
 
Speciale dank aan BARAMARIBO en DIMENSIO 

We bedanken iedereen voor de gulle bijdrage. Twee 
bedrijven willen we extra in het zonnetje zetten. 
Baramaribo heeft ons gesponsord met ingrediënten 
en Dimensio heeft 100 zakjes koekjes gekocht. We 
danken deze bedrijven voor hun royale bijdrage aan 
onze koekjesactie.  
 
ALMERE DEZE WEEK  

Almere Deze Week heeft een mooi bericht 
geplaatst over onze actie. Voor wie het heeft 
gemist: we publiceren persbericht voor u in deze 
nieuwsbrief.   
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
       
       
       
       
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kalender 
 

Belangrijke data komende periode 
 

woensdag 15 maart schoolvoetbal gr. 5-6 
 
vanaf 21 maart elke dinsdag na-schoolse  
   creatieve workshops 
 
woensdag 29 maart schoolvoetbal gr. 7-8 
 
vrijdag 7 april  vrij i.v.m. Goede Vrijdag 
 
maandag 10 april vrij i.v.m. 2e Paasdag 
 
 
 
 
 

!!  Dringende oproep !! 

 

Hulpouders gezocht voor klaarmaken ontbijt 

We zoeken dringend ouders die tegen een kleine 
vergoeding kunnen helpen om brood te smeren 
voor het ontbijt. Er zijn nu te weinig ouders, 
waardoor de kans bestaat dat we moeten stoppen 
met het aanbieden van boterhammen. 
 
We zoeken vrijwilligers die tussen 08.00-08.30u 
kunnen helpen. Oók als u 1 of 2 keer per week kunt 
helpen bent u meer dan welkom! We hopen op 
voldoende reacties, liefst voor maandag a.s.   
Aanmelden kan via directie@polderhof.asg.nl , of 
loop even binnen.  
 
 
 
 

Schoolvoetbal 

 

KNVB Schoolvoetbaltoernooi 
Veel leerlingen hebben zich enthousiast opgegeven om 
mee te doen met het KNVB schoolvoetbaltoernooi.  
 
Groep 7-8 
Onze voetballers uit groep 7 en 8 waren er gisteren 
helemaal klaar voor, maar helaas werden de velden bij | 
FC Almere afgekeurd. De wedstrijden zijn verplaatst naar 
woensdag 29 maart.  
 

Volgende week groepen 5-6 
Volgende week is het de beurt aan de groepen 5 en 6. 
Leerlingen die zich hebben opgegeven gaan dan o.l.v. 
meester Remko naar FC Almere om de eer van onze school 
te verdedigen. Supporters zijn welkom!  
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     ALMERE DEZE WEEK

 

De Polderhof bakt koekjes voor giro 555 

ma 27 feb., 09:26   

HAVEN - OBS De Polderhof in Almere Haven heeft afgelopen week een inzamelingsactie 

gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Met de verkoop van 

zelfgebakken koekjes werd meer dan 1000 euro opgehaald voor giro 555. 

“We hebben kinderen van veel nationaliteiten op school, waaronder kinderen uit Turkije en Syrië”, 

aldus de organisatoren van de actie. “Twee zusjes uit Syrië, leerlingen uit groep 4 en 5, hebben voor 

onze nieuwsbrief een stukje over de koekjesactie geschreven, er een tekening bij gemaakt en 

iedereen bedankt voor de hulp.” 

De leerlingen en leerkrachten hebben met elkaar zo’n 1500 koekjes gebakken. Het meel en de boter 

werden gesponsord via het werk van een vader. De koekjes werden per drie verpakt in een 

transparant zakje met door leerlingen getekende etiketten erop. Donderdagmiddag konden de 

bestelde koekjes bij de eigen groep worden gekocht. Verder stonden er buiten twee 

verkoopkraampjes voor de losse verkoop. Al snel waren alle zakjes met koekjes verkocht. De 

opbrengst, ruim 1000 euro, gaat in zijn geheel naar giro 555 voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. 
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