
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 14    donderdag 28 november 2019 

 
kalender november – december 2019 
dinsdag 3 december    - inleveren surprises in de middenruimte 
donderdag 5 december   - Sinterklaasfeest op school  
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” 
 
 

Invalideparkeerplaats 
Er is speciaal voor gebruikers van De Polderhof die dat 
nodig hebben een invalidenparkeerplaats bij de 
school. Uiteraard is deze parkeerplaats alleen bedoeld 
voor wie dat nodig heeft. Op dit moment is dat het 
geval en is er een ouder die een aantal dagen per 
week gebruik maak van deze parkeerplaats.  
Het komt regelmatig dat er een auto geparkeerd staat 
bij het in/uitgaan van de school. Vriendelijk verzoek 
om de parkeerplaats niet te gebruiken, u riskeert een 
boete van 370 euro.  
 

De Polderhof, De Meergronden en BijzonderJij 
Ouders en leerlingen van groep 8 hebben informatie 
gekregen dat er een unieke samenwerking is gestart 
tussen De Polderhof, De Meergronden en BijzonderJij. 
Onze leerlingen krijgen de kans om voor en na de 
zomervakantie begeleid te worden door meester 
Jesse van der Snoek van BijzonderJij bij de belangrijke 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Kinderen van 
groep 8 van De Polderhof krijgen in kleine groepjes les 
van meester Jesse op De Meergronden in o.a. rekenen 
en begrijpend lezen en worden voorbereide op de 
middelbare school. De Meergronden zorgt dat de 
leerlingen een maatje krijgen die onze leerlingen een 
veilige en vertrouwde start biedt. Ook voor leerlingen 
van onze huidige groep 7 is dit traject volgend jaar 
beschikbaar. Met dit doorstroomprogramma krijgen 
onze leerlingen een voorsprong t.o.v. leerlingen van 
andere basisscholen!  
 

 

Sinterklaas  
Volgende week donderdag verwachten we de Sint en 
zijn Pieten te verwelkomen op De Polderhof. Wat fijn 
dat ze deze week al even tijd hadden om de schoenen 
van de Polderhof kinderen te vullen! “Dank u 
Sinterklaasje” 

 
Surprises  
Leerlingen vanaf groep 4 maken een surprise voor 
elkaar. Dinsdagochtend 3 december verwachten we 
van alle kinderen de surprise in de middenruimte. Dat 
wordt vast weer een mooie tentoonstelling. Jongens 
& meisjes, veel succes met jullie knutselwerk én met 
je gedicht, maak er wat moois van!  

 
Opruimen Sint versiering 
Vorige week hebben we al een oproepje gedaan in de 
nieuwsbrief. We willen graag donderdagmiddag  
5 december de Sint-versiering opruimen. Mogen we 
op uw hulp rekenen? Dank u wel!  
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Juf Lisa 
We hebben voor een tijdelijke periode een extra 
onderwijsassistent aangesteld. Juf Lisa start 
aanstaande maandag op De Polderhof.  
 

Maandag 9 december: hulp gevraagd  
Maandag 9 december gaan we de school in Kerstsfeer 
versieren. Ook dan is de hulp van ouders zeer 
welkom! Meldt u zich bij de leerkracht van uw kind als 
u kunt helpen? Dank u wel.  

 
Wilt u uw ouderbijdrage betalen? Dank u wel!  
Vriendelijk vragen wij u uw ouderbijdrage z.s.m. in 
orde te maken. Heeft u al betaald? Dan is dit bericht 
niet voor u bedoeld!  
De ouderbijdrage is € 40,00 voor kinderen uit groep 1 
t/m 6 inclusief schoolreis. We willen schoolreis en 
bussen gaan vastleggen, dus hebben voor de 
aanbetaling uw ouderbijdrage nodig!  
Wilt u in termijnen betalen? Bijvoorbeeld 2x € 20,00? 
Of 4x € 10,00? Maakt u vóór de Kerstvakantie een 
afspraak over een spaarregeling met de directie of 
met de administratie?  
U kunt uw ouderbijdrage overschrijven naar rekening 
NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. ouderraad Polderhof. 
Contant betalen kan ook. Bij voorkeur op dinsdag en 
donderdag bij Karin Klein (administratie). Als dat niet 
lukt kunt u ook een envelop met gepast geld inleveren 
bij de leerkracht van uw kind. Zet u de naam van uw 
kind erop?  
Voor leerlingen van groep 7 & 8 is de ouderbijdrage  
€ 95,00 inclusief kamp. Voor deze ouders is er een 
spaarregeling met aangepaste data, daarover heeft u 
eerder bericht ontvangen. Voor kamp is er ook al een 
1e aanbetaling gedaan, dus vragen wij u de eerste 
betaaltermijn in orde te maken.  
Namens alle kinderen van De Polderhof, die natuurlijk 
profiteren van uw ouderbijdrage: DANK U WEL!!!  
 

Herhaalde oproep: wilt ú onze Kerstman zijn?  
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft zich 
nog niemand gemeld. Wilt u tijdens het Kerstdiner 
onze Kerstman zijn? U kunt zich aanmelden bij juf 
Sabrina van groep 4.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
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? 
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