
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 12    donderdag 14 november 2019 

 
kalender november – december 2019 
vrijdag 15 november    - vanaf 08.30u school versieren voor Sint 
vrijdag 15 november    - groep 7 / 8 techniekdag op locatie Baken Stad  
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 
donderdagavond 19 december  - Kerstviering op school  
vrijdag 20 december    - POP op de Polderhof 
 
 

Binnen is beginnen 
Fijn dat de meeste leerlingen om 08.30u in de klas 
zitten. Ons motto is “binnen is beginnen”.  
Daarmee vragen wij u om afscheid te nemen zodra uw 
kind in de klas zit. Wilt u nog even met andere ouders 
praten? Dat kan! De middenruimte biedt hiervoor 
gelegenheid. Verlaat u het klaslokaal wanneer uw kind 
binnen is?   
Helaas gaat dagelijks na 08.30u meermaals de deurbel 
voor laatkomers. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in 
de klas zit? Laatkomers missen het begin van de 
lesstof. Ook storen zij anderen met de deurbel en bij 
het binnenkomen van de klas.  
 

Morgen: school versieren voor Sint 
Komt u morgen om 08.30u helpen de school versieren 
voor Sint? Ook als u maar een half uurtje kunt tijd 
heeft bent u welkom om te helpen. Ook met uw hulp 
maken we er voor de kinderen een mooi feest van!   

 
 

Schoolfruit 
Door opstartproblemen is het schoolfruit dinsdag niet 
geleverd. Gisteren hebben we het alsnog ontvangen, 
vandaag tijdens de studiedag zijn onze hulpmoeders 
speciaal gekomen om het fruit alvast te verdelen.  
Deze dames maken het fruit elke week schoon: TOP!    
Uw kind krijgt morgen dus gratis schoolfruit tijdens 
het 10-uurtje en vanaf volgende week elke woensdag, 
donderdag en vrijdag. Lekker en gezond!!   
 

Leerlingenraad rectificatie 
Vorige week kon u lezen over de leerlingenraad van 
De Polderhof. Per abuis zijn twee leerlingen niet 
vermeld: Kenji en Sharomi. De leerlingenraad bestaat 
daarmee uit Kosai, Faeza, Renad, Chanel, Nicky,  
Zanin, Kenji en Sharomi. Via de nieuwsbrief 
informeren wij u over de vergaderingen van de 
leerlingenraad.  
 

GRATIS sport- en beweeglessen van het AKT 
Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse lessen 
van Almere Kenniscentrum Talent (AKT)? Op elf 
locaties in Almere kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 
onder begeleiding van ervaren gymleerkrachten van 
ASG en Prisma extra bewegen en sporten.  
Het AKT biedt vijf verschillende lessen. Twee hiervan 
zijn voor alle kinderen toegankelijk: Gym+ en Sport+. 
Voor de andere drie lessen, KidsXtra, SportXtra en 
ASM Academie, worden kinderen persoonlijk 
uitgenodigd door hun gymleerkracht. Denkt u dat uw 
kind in aanmerking komt voor KidsXtra, SportXtra of 
ASM Academie, maar heeft uw kind (nog) geen 
uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de 
gymleerkracht.  
Wilt u meer informatie over de inhoud van de lessen 
en bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uit ziet? 
Bekijk dan het AKT filmpje. De locaties, data en 
inschrijfmogelijkheden vindt u hier.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=eSreNKqc1n8&feature=youtu.be
https://www.sportiefalmere.nl/almere/akt/overzicht-aanbod/?menu=f66405a95995c2dde2ad3ae011ca5447&mode=grid


 

 


