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Schoolvoetbal groepen 5 en 6 

Gisteren hebben leerlingen uit groep 5 en groep 6 
meegedaan met het KNVB schoolvoetbaltoernooi. 
Hiernaast ziet u een foto van ons spandoek. En dat 
heeft geholpen hoor!  
 

Hoe is het onze teams vergaan?  

Het team van groep 6 heeft alle wedstrijden royaal 
gewonnen  (7-2, 8-1 en 6-1).   
Dat is een topprestatie, alles voetballers 
gefeliciteerd! Jullie zijn door naar de volgende 
ronde, meer informatie over speeldatum volgt via 
meester Remko.  
Het team van groep 5 heeft eveneens een goed 
toernooi gespeeld. Ook al is jullie team niet door 
naar de volgende ronde, wij zijn trots op jullie 
deelname!  
 

Groepen 7-8 spelen 29 maart 

De teams uit de groepen 7 en 8 spelen woensdag  
29 maart bij FC Almere.  

 
 

 

 

 
 

 
       
       
       
       
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kalender 
 

Belangrijke data komende periode 
 

vanaf 21 maart elke dinsdag en woensdag 
naschools ArtLab 

 
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 
 
 
 
 
 

Woensdag of donderdag hulp 

 

Nog 2 dagen hulp nodig 

We zoeken nog een ouder die op woensdag en een 
ouder die op donderdag om 08.00u kan helpen met 
het klaarmaken van boterhammen.  
 
Kunt u één van beide dagen, of misschien allebei de 
dagen? Met uw hulp is de groep vrijwilligers dan 
weer compleet. Aanmelden kan via 
directie@polderhof.asg.nl , of loop even binnen.  
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Creatieve workshops 
 

Dinsdag én woensdag ArtLab 

Vanaf volgende week dinsdag starten er  
na-schoolse ArtLab workshops. De workshops 
worden gegeven door docenten van Kleur In 
Cultuur van 14.15-15.45u in het ArtLab lokaal op 
onze bovenverdieping.  
 
Dinsdagworkshop juf Nikkie 

Op dinsdag is juf Nikki van der Veen in het 
ArtLab. In de flyer in deze nieuwsbrief staat 
meer informatie over de dinsdag-workshop. 
 
Woensdagworkshop meester Michael  

Op woensdag is meester Michael van Kleur in 
Cultuur in het ArtLab. Hieronder het programma 
voor de woensdag-workshop voor de komende 
weken: 
 
22 maart Pop-Art gordijn “Kunst is Leuk” 
 
29 maart DaDa Kunstcollage 
 
5 april  Assembleer een collage uit  
  verschillende dingen 
 
12 april Tekenkunst Jean Michel Basquiat 
  
26 april Sculpturen met afval en klei 

 

 
 

Active Floor 

 

Hele week Active Floor op De Polderhof 

Vanuit onze samenwerking met de bibliotheek 
krijgen wij volgende week de beschikking over 
een Active Floor in school.  
 
Wat is een Active Floor? 

Een Active Floor is een beamer waarbij allerlei 
spellen worden geprojecteerd op de vloer.  
Er zijn op het niveau van groep 1 t/m 8 diverse 
spellen beschikbaar. 
 
Wat voor spellen heeft een Active Floor?  

Tijdens het spel wordt er een beroep gedaan 
op de cognitieve vaardigheden van de 
kinderen. Zo kunnen kinderen al bewegend 
rekenopgaven maken, maar ook op andere 
vakgebieden zijn er leuke leerspellen 
beschikbaar.    
 
Bewegend leren 

Bewegen en speelplezier gaan dankzij de Active 
Floor hand in hand met leren en oplossingen 
zoeken. Als Gezonde School vinden we het 
concept van bewegend leren een mooie 
aanvulling op het reguliere lesaanbod.   
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Parkeeroverlast 

 

Houdt u aub rekening met onze buren? 

Van een direct omwonende hebben we een 
klacht ontvangen over parkeeroverlast rond 
08.30u en 14.00u. De omwonende parkeert op 
eigen erf, maar kan tijdens het ingaan/uitgaan 
van school vaak niet wegrijden of parkeren op 
z’n eigen parkeerplaats. Dat komt omdat er dan 
auto’s dubbel geparkeerd staan. De gemeente 
en de wijkagent zijn ingeschakeld bij deze 
klacht. Dat kan betekenen dat er 
parkeercontroles komen. 
 
Niet dubbel parkeren  

Het is fijn als u zo min mogelijk met de auto 
naar school komt. Lopen of fietsen heeft de 
voorkeur. Met 2 scholen direct naast elkaar zijn 
er nou eenmaal weinig parkeervakken 
beschikbaar.  
Komt u met de auto omdat u daarna doorrijdt 
naar uw werk en is er geen parkeervak vrij 
rondom het schoolplein? Wij vragen u een 
stukje door te rijden om een parkeervak te 
zoeken. 
 
Op deze manier houdt u rekening met onze 
buren én met kinderen die naar school komen. 
Met uw hulp kan ieder kind veilig naar school. 
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