
 

 

NIEUWSBRIEF POLDERPRAAT NOVEMBER 2021 

1 

 

 ArtLab komend schooljaar 

 
  

Er is elke week op donderdagmiddag van  
14.15-15.45u een na-schools ArtLab  
Goed nieuws! Volgend schooljaar is er ook na-
schools ArtLab op donderdagmiddag 
 

Workshop: artlab Polderhof Beeldend 
O.l.v. Nikki van der Veen 
Donderdagen 14:15 – 15:45 
Vanaf 19 september m.u.v. schoolvakanties 
 
Het laatste ArtLab dit schooljaar is  
 donderdag 7 juli naar het ArtLab. Juf Nikki is er 
vanaf 19 september weer  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Maandag afsluiting thema 
 

U bent maandag 27 juni van 13.30-14.00u 

welkom bij de afsluiting van ons thema 
 

Het thema was “de wereld rond” en in iedere groep 

hebben we aan een ander land gewerkt en daar 

zodoende over geleerd. Komt u maandagmiddag mee 

op wereldreis? Kom gerust tussen 13.30 en 14.00u in 

de klas kijken waar we de afgelopen periode aan 

gewerkt hebben.  

 

Welkom  - Bienvennu – Aloha – Welcome – 

Ahlan’wa sahlab – Shalom – hoş geldin –  

Bon bini – Selamat dating  

 

 

Kalender  
 

Belangrijke data komende periode 
 

maandag 27 juni - afsluiting thema 13.30-14u 

donderdag 30 juni - VRIJ ivm studiedag 

vrijdag 1 juli  - rapporten mee 

week van 4 juli  - rapportgesprekken 

donderdag 7 juli  - schoolreis groepen 3 t/m 6 

 

 

 

Rapport en rapportgesprek 
 
Vrijdag 1 juli krijgt uw kind het rapport mee, de week 
daarna zijn de rapportgesprekken 
 

Wij willen graag het rapport met u bespreken. U 
ontvangt volgende week via Social Schools een 
uitnodiging, u kunt zich dan inschrijven op een dag 
en tijdstip die u het beste uitkomt. Als u na de 
sluitingsdatum niet zelf heeft ingepland, krijgt u 
van de leerkracht een uitnodiging. We willen graag 
met alle ouders uit groep 1 t/m 7 even in gesprek.  
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Donderdag vrij i.v.m. studiedag 
 

Het team heeft donderdag een studiedag 
 

Uw kind is donderdag 30 juni vrij vanwege een 

studiedag van de juffen en meesters.  

 

Geeft u dit zelf door aan de BSO als uw kind daar 

naartoe gaat?  

 

 

 

 

Schoolreis groepen 3 t/m 6 
 
Het schoolreisje van alle kinderen uit groep 3 t/m 6 is 
donderdag 7 juli 
 

Met een touringcar gaan we donderdag 7 juli naar  
Speelpark Oud Valkeveen in Naarden. Het aftellen 
kan beginnen!! 
 

 


