
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 13    donderdag 21 november 2019 

 
kalender november – december 2019 
dinsdag 26 november    - schoen zetten op school 
dinsdag 26 november    - geen gym i.v.m. onderhoud gymzaal  
dinsdag 3 december    - inleveren surprises in de middenruimte 
donderdag 5 december   - Sinterklaasfeest 
vrijdag 6 december    - leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
maandag 9 december    - school versieren voor Kerst 
dinsdag 10 december    - voorstelling “Kerstmannetje” op school, groep 3 en 4 
donderdagavond 19 december  - Kerstdiner op school, 17.30-18.30u (17.15u deur open)  
vrijdag 20 december    - middag POP op de Polderhof 
maandag 21 januari    - koffie/thee-middag “lekker lezen” 
 
 

Dinsdag: schoen zetten op school 
De leerlingenraad heeft vergaderd en unaniem 
besloten dat alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8 
dinsdag 26 november hun schoen mogen zetten op 
school. Geeft u uw kind dinsdag een schoen of 
pantoffel mee? 

 
Sponsoring 50 Samsung Tablets 
De Polderhof is gesponsord door Gall & Gall.  
Deze organisatie heeft onze school maar liefst 50 !!! 
Samsung tablets geschonken die wij kunnen inzetten 
voor onze leerlingen. Wij zijn daar natuurlijk 
ontzettend blij mee en bedanken Gall & Gall voor 
deze royale sponsoring.  

 
Dinsdag 26 november geen gym 
Er wordt dinsdag 26 november onderhoud uitgevoerd 
aan de toestellen in de grote gymzaal. Ons speellokaal 
kan dinsdag wel gebruikt worden voor kleutergym, de 
overige groepen hebben dinsdag geen gym.  

 
 

Helpt u mee? 
De december feesten volgen elkaar altijd snel op, 
daarbij is het fijn als we een beroep kunnen doen op 
hulp van ouders. Bij voorkeur ruimen we 
donderdagmiddag 5 december de versiering op. Kunt 
u helpen? Meldt u zich a.u.b. aan bij de leerkracht van 
uw kind.  
 

Surprises 
Leerlingen vanaf groep 4 hebben lootjes getrokken. 
Het is de bedoeling dat zij een cadeautje kopen en dat 
verpakken in een surprise. Ook moeten ze er een 
gedicht bij maken.  
Dinsdag 3 december wordt van alle kinderen de 
surprise verwacht in de middenruimte. Daar maken 
we een mooie tentoonstelling van.  
Jongens en meisjes: veel succes met jullie creaties!  
 

Kerstversiering: Wij vragen uw hulp   
Het Sint-feest is nog in volle gang, maar de 
voorbereiding voor het Kerstfeest gaat ook door. Kunt 
u maandag 9 december komen helpen met versieren? 
Wij zijn heel erg blij met uw hulp! Meldt u zich bij de 
leerkracht van uw kind als u kunt helpen? Dank u wel.  
 



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

 

Leerlingenraad kiest voor Kerstdiner 
Afgelopen dinsdag heeft de leerlingenraad weer 
vergaderd. Tijdens deze vergadering stond de 
Kerstviering centraal. De leerlingen willen graag een 
Kerstdiner. Donderdag 19 december is het Kerstdiner 
vastgelegd, het thema is in samenspraak met de 
leerlingen “kom als jezelf”.   

 
Hulp-Kerstman gevraagd  
De échte Kerstman heeft het te druk om De Polderhof 
19 december te bezoeken. Daarom doen wij een 
beroep op onze ouders: wie van u wil zich in het pak 
van De Kerstman verkleden en de kinderen bezoeken 
tijdens het Kerstdiner? Uw tekst is niet moeilijk  
“hohoho”! Meldt ú zich bij De Polderhof als u onze 
Kerstman bent?  
 

Vuurkorven gezocht 
Om een gezellige sfeer te creëren willen we graag 
vuurkorven neerzetten op donderdag 19 december, 
zodat we iedereen warm welkom kunnen heten. 
Heeft u thuis een vuurkorf die u aan ons wilt uitlenen? 
We horen het graag van u.  

 

Ouders welkom 
Terwijl de kinderen 19 december gaan genieten van 
het Kerstdiner, bent u als ouder welkom om gezellig in 
onze middenruimte plaats te nemen. We zijn ons 
ervan bewust dat we gedurende het schooljaar best 
vaak een beroep doen op onze ouders: om actief 
betrokken te zijn bij het onderwijs van uw kind, om te 
helpen bij activiteiten. Zo óók in deze nieuwsbrief!  
Graag willen we u met dit kleine gebaar bedanken!     

 
Uitnodiging voor dinsdag 21 januari 
Wij willen u nu alvast uitnodigen voor onze koffie-/ 
theemiddag op dinsdag 21 januari. Het thema is 
“lekker lezen”. De inloop is om 13.00u, we starten om 
13.15u. We rekenen op veel ouders. Reserveert u 21 
januari vast in uw agenda? 
 

 
 

 


