
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 1    22 augustus 2019 

 
kalender augustus / september 2018  
4, 5, 11 en 12 september   - GGD Preventief Gezondheidsonderzoek groep 7 
donderdag 12 en vrijdag 13 september - geen gym  
 
Welkom 
Het team van De Polderhof heet u welkom. Een aantal 
collega’s is nieuw, zij stellen zich binnenkort in de 
nieuwsbrief aan u voor.  
 
Werkgroepen 
In onderstaand overzicht kunt u zien bij welke 
medewerkers u terecht kunt voor bepaalde 
onderwerpen:  
Management Team Karin Draisma, Talien, 

Stephanie, Anouk, 
Trees  

Taalcoördinator  Jacqueline 
Stuurgroep Vreedzame School Marieke, Stephanie 
ICT    Laura, Nadia 
Kunst & Cultuur  Joke, Trees 
Medezeggenschapsraad Trees, Remco 
Jeugdsport & Cultuurfonds Karin Klein   
 
Luizenzakken 
We zullen dit schooljaar het gebruik van luizenzakken 
niet meer verplicht stellen. Er is geen 
wetenschappelijke onderbouwing dat luizenzakken 
het probleem van hoofdluis daadwerkelijk kunnen 
voorkomen.  
Bij de kleuters zullen de luizenzakken wel in gebruik 
blijven, maar dan als verzameltas voor werkjes, 
mutsen, shawls etc.  
 
Aansprakelijkheid kostbare goederen 
De Polderhof is niet aansprakelijk voor het zoekraken 
van kostbaarheden waaronder mobiele telefoons, 
sieraden e.d. Houdt u daar rekening mee als u uw kind 
kostbaarheden mee naar school geeft?  

Toestemming beeldmateriaal 
Wettelijk zijn wij verplicht u jaarlijks opnieuw een 
formulier te laten invullen waarin u wel / niet 
toestemming geeft voor het gebruiken van 
beeldmateriaal van uw kind. U krijgt volgende week 
het toestemmingsformulier van ons. Wij willen deze 
graag eind volgende week ondertekend retour.  
 
Zorgen voor elkaar en materialen 
Vanuit de Vreedzame School leren we om zorgvuldig 
om te gaan met eigendommen van jezelf en van 
anderen.  
We hebben de afspraak dat per leerling éénmalig een 
koptelefoon wordt aangeschaft door school. Wanneer 
deze stuk is, is het de bedoeling dat u van thuis een 
koptelefoon meegeeft. Hetzelfde geldt voor overige 
schoolmaterialen zoals een lineaal, gum, potlood, 
markeerstift etc.  
 
Peuterspeelzaal ’t Hof  
Er is weer plaats voor kinderen bij peuterspeelzaal ’t 
Hof. Wij hebben een goede samenwerking met ’t Hof. 
Voor een kind is de peuterspeelzaal een goede 1e stap 
naar de basisschool. 
 
Gezonde school 
Bij de start van het schooljaar vragen wij weer even 
aandacht voor de Gezonde School. Geeft u uw kind 
een gezond tussendoortje mee? Ook traktaties zien 
wij graag gezond. Kijkt u eens op internet, er zijn veel 
ideeën te vinden van leuke en creatieve traktaties.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.go-kinderopvang.nl/psz-het-hof/
https://www.go-kinderopvang.nl/psz-het-hof/


bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

Jaarkalender 
Op de kalender van onze website staan alle 
belangrijke data. Elke week publiceren we in de 
nieuwsbrief ook de belangrijke data voor de komende 
weken. Wilt u een papieren kalender? U kunt deze op 
dinsdag / donderdag bij Karin Klein (administratie) 
ophalen.  

Geen gym 
Donderdag 12 en vrijdag 13 september heeft meester 
Remco een studietweedaagse met alle 
vakleerkrachten gym van de Almeerse Scholen Groep. 
Dat betekent dat er die data geen gymlessen zijn.  

 
 

Gymrooster 2019-2020  

Maandag 

Tijd Groep Waar 

09.20 – 09.55 1 speelzaal 

09.55 – 10.30 2 speelzaal 

10.30 – 11.05 Praathof speelzaal 

 

 Dinsdag 

Tijd Groep Waar 

08:30 – 09:05 1 speelzaal 

09:05 – 09.40 2 speelzaal 

09.40 – 10.15 Praathof speelzaal 

10.15 – 11.00 zaalopbouw gymzaal 

11.00 – 11.50 5 gymzaal 

12.20 – 13.10 8 gymzaal 

13.10 – 14.00 3 gymzaal 

  

Donderdag 

Tijd Groep Waar 

08:30 – 09:20 4 gymzaal 

09:20 – 10:10 4-5 gymzaal 

10:10 – 11:00 5 gymzaal 

11:00 – 11:50 6 gymzaal 

12:20 – 13:10 7 gymzaal 

13:10 – 14:00 8 gymzaal 

  

Vrijdag 

Tijd Groep Waar 

09:20 – 10.10 7 gymzaal 

10.10 – 11:00 6 gymzaal 

11:00 – 11:50 3 gymzaal 

12.20 – 13.10 4 gymzaal 

13.10 – 14.00 4-5 gymzaal 

   

10.15 – 11.15 PSZ t Hof speelzaal 



 
 
 
 


