
 

 
 

 
 

Nieuwsbrief 17    donderdag 19 december 2019 

 
kalender december 2019 – januari 2020  
donderdag 19 december    - Kerstdiner op school, 17.30-18.30u (17.15u deur open) 
vrijdag 20 december     - middag POP op de Polderhof 
zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari - Kerstvakantie 
dinsdag 7 januari      - 16.00u gr. 8 informatiebijeenkomst   
vrijdag 10 januari     - Ajax Life & Skills Clinics groep 4-5, 5, 6, 7 en 8 
dinsdag 21 januari     - koffie/thee-middag, thema “lekker lezen” 
woensdag 22 januari     - groep 4 excursie KAF 
vrijdag 31 januari     - groep 7 excursie KAF 
 

 

Vanavond Kerstdiner 
Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt staat 
u misschien samen met uw kind in de keuken wat 
lekkers klaar te maken voor het Kerstdiner van 
vanavond. De deuren gaan om 17.15u open, het 
Kerstdiner is van 17.30-18.30u. U bent welkom om 
tijdens het Kerstdiner in de middenruimte gezellig met 
andere ouders te wachten.  

 
POP op de Polderhof 
Morgen sluiten we af met op de Polderhof. Sorry 
ouders, dit leuke evenement is vanwege ruimtegebrek 
exclusief voor onze leerlingen. 
 

AJAX Life Skills & Clinics 
Vrijdag 10 januari organiseert de Ajax Foundation met 
de Life & Skills Clinics een belevenisdag voor groep 
4/5, 5, 6, 7 en 8 van De Polderhof.  
De 4 belangrijke pijlers van de Life & Skills Clinics zijn: 
Gezond & Fit - Sparen Loont - Slim Online - Ajax Clinic  
Ouders van bovenvermelde groepen: heeft u de 
toestemmingsbrief beeldmateriaal van Ajax al 
ingeleverd bij de leerkracht?  
 

 

Komt u helpen opruimen 
Wij vinden het erg fijn als u morgen vanaf 08.30u kunt 
helpen bij het opruimen van de Kerstspullen. 
 

Informatiebijeenkomst dinsdag 7 januari  
Meester Jesse en juf Stephanie verwachten ouders en 
leerlingen van groep 8 dinsdag 7 januari om 16.00u. 
Het gaat deze middag over de extra begeleiding naar 
het voortgezet onderwijs.  
 

Voorleeskampioen  
Channelle Overeem uit 
groep 7 is onze 
voorleeskampioen.  
Ze heeft deze prachtige 
oorkonde gekregen en is 
daar uiteraard enorm 
trots op!  
Chanelle gaat  
De Polderhof 
vertegenwoordigen bij 
de Almeerse 
voorleeswedstrijd.  
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