
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 18    donderdag 9 januari 2020  

 
kalender januari – februari 2020  
vrijdag 10 januari     - Ajax Life & Skills Clinics groep 4-5, 5, 6, 7 en 8 
week van 13, 20 en 27 januari   - toetsweken  
vrijdag 17 januari     - MR vergadering 
dinsdag 21 januari     - koffie/thee-middag, thema “lekker lezen” 
woensdag 22 januari     - groep 4 excursie KAF 
vrijdag 31 januari     - groep 7 excursie KAF 
 
Het team van De Polderhof wenst u een  

 
 
Morgen: AJAX Life Skills & Clinics 
Morgen is de Ajax-Life Skills & Clinics dag voor de 

leerlingen van groep 4/5, 
5, 6, 7 en 8. Er zijn diverse 
activiteiten voor de 
leerlingen, de dag heeft 
een sportief karakter. 
Trekt u uw kind morgen 
sportkleding aan? Is uw 
kind Ajax fan of juist fan 

van een andere club en heeft hij/zij een shirt van deze 
club? Leuk om deze aan te trekken!  
 

Toetsweken 
De komende 3 weken worden er in alle groepen 
toetsen afgenomen. Het is dus extra belangrijk dat uw 

kind op tijd op school is en dat u afspraken voor 
artsenbezoek buiten schooltijd maakt.  
 

Mooie trend!  
We merken dat er een mooie trend is gezet naar 
gezonde traktaties. Deze week zagen we een aantal 
gezonde traktaties voorbij komen. Goed voorbeeld 
doet goed volgen, daar hebben wij alle vertrouwen in!  
 

Leerlingmediatoren De Vreedzame School 
De Polderhof is net als u voortdurend bezig met 
opvoeden. De methode De Vreedzame School helpt 
ons om belangrijke doelen te realiseren.  
We streven naar een democratisch proces waarin 
kinderen zich gezien en gehoord voelen en op een 
positieve manier met elkaar omgaan. 
Conflictoplossing staat centraal en met hulp van  
De Vreedzame School leren we constructief met 
conflicten om te gaan.  
In de groepen 6, 7 en 8 worden op dit moment 12 
leerlingen opgeleid tot leerlingmediator. Zij leren om 
andere kinderen te helpen een conflictsituatie op te 
lossen. Leerkrachten zien erop toe dat mediatie door 
de leerlingmediatoren veilig en succesvol verloopt.  
Vrijdag 17 januari is de 3e en laatste training van onze 
leerlingmediatoren. Na succesvolle afronding kunnen 
de mediatoren tijdens de ochtendpauzes worden 
ingezet voor leerlingmediatie. Heeft u vragen over De 
Vreedzame School of leerlingmediatie? Loopt u gerust 
even binnen bij Karin Draisma.  
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MR vergadering 
Er is vrijdag 17 januari om 14.30u een MR 
vergadering. Deze is vrij toegankelijk voor alle ouders. 
Wilt u de vergadering bijwonen? U bent welkom!  
 

Schoolschaaktoernooi 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor het 
schoolschaaktoernooi op zaterdag 21 maart.  
Een schaakteam bestaat uit 4 tot 6 spelers in de 
basisschoolleeftijd die enige schaakkennis hebben.  
Zijn er kinderen die willen deelnemen én is er een 
ouder die wil begeleiden? Tot dinsdag 11 februari is er 
gelegenheid voor vragen of aanmelden bij Karin Klein 
(administratie).  
 

Rookvrij schoolplein 
Sinds 1 januari van dit jaar is er een wettelijk verbod 
op roken op schoolpleinen. Dat heeft de ministerraad 
onlangs besloten op initiatief van staatssecretaris 
Blokhuis (VWS). Deze maatregel geldt voor 
basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-
instellingen en universiteiten.  
Als Gezonde School ondersteunen wij deze maatregel 
van harte en vertrouwen we erop dat u dat ook doet!  

 
 

Open Dagen Voortgezet Onderwijs  
De scholen voor Voortgezet Onderwijs starten deze 
week met de Open Dagen. Op deze kalender vindt u 
alle data.  

https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/bestanden/19077_VORM_Poster_Kiesjeschoolinalmere_open_dagen_A2_DEF.pdf
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 

Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (voorheen de GGD) ook binnenkort weer de 
cursus: Opvoeden en Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen opvoeden is leuk, 
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn eigenlijk goede 
straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders de hele dag 
voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van 
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden 
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt 
stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die 
zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 
Bijeenkomst 3: Straffen 
Bijeenkomst 4: Negeren 
Bijeenkomst 5: Apart zetten  
Bijeenkomst 6: Alles op een rij 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
De cursus wordt op dinsdagochtend gegeven. 

 
De cursusdata zijn: 4 en 11 februari, 3-10-17 en 31 maart 2020. 

Tijd 9.30-11.30 uur  
 

De cursus wordt gegeven In het GGD gebouw: Boomgaardweg 4, Almere.  
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen kantooruren) met  JGZ 
Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2). 
 
Wees er snel bij want vol=vol.  
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