
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 19    donderdag 16 januari 2020  

 
kalender januari – februari 2020  
week van 20 en 27 januari    - toetsweken  
vrijdag 17 januari     - 14.30u MR vergadering 
vrijdag 17 januari     - 13.30u certificaat uitreiking leerlingmediatoren  
dinsdag 21 januari     - koffie/thee-middag, thema “lekker lezen” 
woensdag 22 januari     - groep 4 excursie KAF 
woensdag 22 januari     - groep 4 en groep 8 om 13.00u vrij 
donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari  - school gesloten i.v.m. staking 
woensdag 5 februari     - studiemiddag: om 12.00u vrij 
week van 10 februari     - adviesgesprekken groep 8 
zaterdag 15 t/m zondag 23 februari   - voorjaarsvakantie 
maandag 24 februari     - studiedag: leerlingen vrij 
dinsdag 25 t/m vrijdag 28 februari   - rapportgesprekken 
 
Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari  
Vandaag heeft u bericht ontvangen in Social Schools. 
Het team van De Polderhof doet mee met de 
onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag  
31 januari, de school is deze twee dagen gesloten.  
 

Dinsdag themamiddag “lekker lezen” 
Graag zien wij u op onze themamiddag “lekker lezen”, 
dinsdag a.s. Inloop 13.00u, start 13.15u.  
 

Toetsweken 
De komende 2 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.  
 

Leerlingmediatoren De Vreedzame School 
De 12 leerlingen die de training voor leerlingmediator 
van De Vreedzame School volgen, ronden deze 
training morgen af.  
Leerlingen die zich inzetten voor de school zetten we 
natuurlijk graag in het zonnetje! In aanwezigheid van 
hun ouders ontvangen zij morgen hun certificaat.  
 

Zonder uw ouderbijdrage geen schoolreis 
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Dank u wel!  
Helaas zijn er nog (te) veel ouders die nog niet hebben 
betaald. Wij vragen u voor 31 januari uw betaling in 
orde te maken.  

Als we niet op uw ouderbijdrage kunnen rekenen, kan 
het zijn dat we moeten besluiten om dit jaar geen 
schoolreis te reserveren, simpelweg omdat er geen 
geld is. Dat wil niemand voor de kinderen.   
De ouderbijdrage is dit schooljaar extra laag!   
-groep 1 t/m 6: € 40,00 ouderbijdrage incl. schoolreis 
-groep 7 en 8:  € 95,00 ouderbijdrage incl. kamp 
Betaling op rekening NL35 INGB 0004 1431 33 t.n.v. 
ouderraad De Polderhof  
Betaling contant bij Karin Klein (administratie) op 
dinsdag/donderdag of in een gesloten envelop bij de 
leerkracht van uw kind.  
 

Heeft u verschoonkleding voor ons?  
De kleuterbouw heeft een groot 
te kort aan verschoonkleding 
wanneer een kind in z’n broek 
heeft geplast.  
Wij zijn op zoek naar: 

- Ondergoed voor jongens 
& meisjes 

- Leggings 
- Joggingbroeken 

Alles in kleutermaten. Heeft u thuis spullen die uw 
kind niet meer past, maar die goed genoeg zijn voor 
een verschoning op school? Wij zijn er blij mee.  
Heeft uw kind een verschoning meegekregen van 
school? Wilt u het schoon weer terugbrengen? Dank! 
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