
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 11    donderdag 7 november 2019 

 
kalender november – december 2019 
donderdag 14 november   - leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
vrijdag 15 november    - groep 7 / 8 techniekdag 
dinsdag 26 november    - geen gym i.v.m. onderhoud gymzaal  
donderdag 5 december   - Sinterklaasfeest 
vrijdag 6 december    - leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
dinsdag 10 december    - voorstelling “Kerstmannetje” op school, groep 3 en 4 
vrijdag 20 december    - POP op de Polderhof 
 
 
Donderdag leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
De leerlingen zijn donderdag 14 november a.s. vrij 
i.v.m. een studiedag van het team. Informeert u zelf 
de BSO als uw kind daar gebruik van maakt?  

 
Leerlingenraad 
De Polderhof heeft een leerlingenraad. Uit de groepen 
5 t/m 8 zijn leerlingen op democratische wijze 
gekozen door hun klasgenoten om de groep te 
vertegenwoordigen.  
De leerlingenraad bestaat uit Kosai, Faeza, Renad, 
Chanel, Nicky en Zanin. Afgelopen dinsdag heeft de 
leerlingenraad voor het eerst vergaderd. Op de 
agenda stond de organisatie van het Sinterklaasfeest. 
Fijn dat onze leerlingen zo actief betrokken zijn en 
meedenken! Dat sluit mooi aan op hoe wij als 
Vreedzame School met elkaar omgaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhuizing groep 6 
Groep 6 gaat verhuizen naar het lege lokaal beneden. 
Op Social Schools hebben wij ouders van groep 6 om 
hulp gevraagd bij de verhuizing morgenmiddag. Vele 
handen maken licht werk: fijn als u kunt helpen! 
Uiteraard zijn ouders uit andere groepen ook welkom 
om te helpen.  
Vanaf maandagochtend 08.30u starten de kinderen 
uit groep 6 in hun nieuwe lokaal beneden.  
 

Schoolfruit 
De levering van het schoolfruit laat nog een week op 
zich wachten. Geeft u morgen zelf nog een 10-uurtje 
mee? Vanaf volgende week krijgt uw kind élke 
woensdag, donderdag en vrijdag gratis schoolfruit.  
 

Techniek in de groepen 7 en 8 
De groepen 7 en 8 gaan vrijdag 15 november 
meedoen aan “Techniekdag” in Almere-Stad. Ter 
voorbereiding is er woensdag 13 november een 
groepsdoorbroken activiteit waar leerlingen van groep 
7 en 8 samen aan een techniekopdracht gaan werken. 
Een mooie gelegenheid voor onze bovenbouwers om 
hun talent te ontdekken!  
 
 

 
 



bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

 
 

 


