
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 15    donderdag 5 december 2019 

 
kalender december 2019 – januari 2020  
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 
maandag 16 december   - Verhalen verteller op school: groep 1 en 2, groep 5 en 6 
dinsdag 17 december    - Verhalen verteller op school: groep 3 en 4, groep 7 en 8 
woensdag 18 december   - Interactieve Feestvoorstelling op school: groep 1 en 2 
donderdagavond 19 december  - Kerstdiner op school, 17.30-18.30u (17.15u deur open)  
vrijdag 20 december    - middag POP op de Polderhof 
vrijdag 20 december    - Kerstversiering opruimen 
maandag 21 januari    - koffie/thee-middag “lekker lezen” 
 
Kleuterbouw 
We krijgen extra versterking in de kleuterbouw: na de 
Kerstvakantie zal juf Elise van Rietschoten starten op 
De Polderhof. Juf Elise zal zich in de nieuwsbrief aan u 
voorstellen. Het herstel van juf Trees verloopt goed, 
Trees zal morgen tijdens de ochtend deelnemen aan 
ons studiedagprogramma.  
 

De Polderhof, De Meergronden en BijzonderJij 
Ouders en leerlingen van groep 8 hebben vorige week 
een uitnodiging gekregen voor deelname aan het 
samenwerkingstraject Polderhof-Meergronden-
BijzonderJij. Vergeet u niet uiterlijk maandag 9 
december het aanmeldformulier in te leveren?  
 

Dág Sinterklaasje!  
Wát een gezelligheid vandaag op De Polderhof. Met 
alle kinderen hebben we de Sint en zijn Pieten 
onthaald. Twee Pieten sliepen in de tent op het 
schoolplein, die hadden het best wel koud!  
Er was een poppenkastvoorstelling, natuurlijk hebben 
alle groepen de Sint en de Pieten ontmoet, waren er 
pepernoten, cadeautjes en prachtige surprises en 
gedichten. Kortom: een geslaagde dag!  

 
 

Komt u maandag helpen? 
Nu de Sint weer op weg gaat naar Spanje, willen we 
maandag de school in Kerstsfeer versieren. Een aantal 
ouders is vandaag al gestart met opruimen van de 
Sintversiering en opbouwen van de 1e Kerstspullen. 
Dank!! Helpt u maandag ook mee?  
 

Kerstwensboom 
Volgende week komt er in de gang een 
Kerstwensboom te staan. Op de speciale wenskaartjes 
mogen onze leerlingen én ouders een wens schrijven 
en in de boom hangen.  
 

Kerstdiner 
Donderdag 19 december is er van 17.30-18.30u een 
Kerstdiner voor de kinderen. Om 17.15u gaat de deur 
open. Wij vragen u om een gerechtje te maken voor 
een aantal kinderen zodat er een heerlijk buffet 
ontstaat. Het hoeft niet voor de hele groep te zijn! 
Vanaf dinsdag 10 december hangen er bij elke klas 
intekenlijsten waar u kunt opschrijven wat u te eten 
of te drinken meeneemt.  Tijdens het Kerstdiner bent 
u welkom om in de middenruimte te wachten met 
andere ouders.    
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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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