
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 31  week 20, 16 mei 2019 
 

kalender mei / juni 2019 
dinsdag 21 mei     - groep 7 fietsverkeersexamen 
woensdag 22 mei    - studiemiddag : om 12.00u vrij 
vrijdag 24 mei     -  schoolreis groepen 1 t/m 7 
woensdag 29 mei    - groep 7 en 8 stage 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei  - school gesloten: Hemelvaartsdag + vrije vrijdag  
week van 3 t/m 7 juni    - Cito toetsweek 
maandag 3 t/m donderdag 6 juni  - avond4daagse 
week van 11 t/m 14 juni   - Cito toetsweek 
maandag 10 juni    - school gesloten: 2e Pinksterdag 
maandag 17 juni    - studiedag: leerlingen vrij  
woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni  - kamp groep 8 

Woensdag 22 mei studiemiddag 
De kinderen zijn woensdag 22 mei om 12.00u vrij 
i.v.m. een studiemiddag van het team.  
 

Dinsdag 21 mei fietsverkeerexamen 
Leerlingen van groep 7 gaan dinsdag 21 mei het 
fietsverkeersexamen doen. Vergeet niet je fiets mee 
te nemen. Veel succes allemaal.   
 
Schoolreis groepen  3 t/m 7 
Uw kind uit groep 3 t/m 7 gaat vrijdag 24 mei op 
schoolreis gaat naar Julianatoren in Apeldoorn. Alle 
informatie nog even op een rij: 

 Gewoon om 08.30u op school zijn. 

 Om 09.00u zwaaien we de bussen uit (i.v.m. 
parkeerdrukte, komt u op de fiets/lopend 
naar school?)  

 Verwachtte terugkomst, afhankelijk van het 
verkeer, 16.00u 

 Geeft u uw kind een tussendoortje + 
lunchpakketje mee?  

Wij rekenen op een hele leuke schoolreis!  
 
 
 
 
 

Schoolreis groepen 1, 2 en Praathof 
De groepen 1, 2 en De Praathof gaat vrijdag 24 mei op 
schoolreis naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. 
Hieronder staat de informatie:  

 Gewoon om 08.30u op school zijn. 

 Om 09.00u zwaaien we de bussen uit (i.v.m. 
parkeerdrukte, komt u op de fiets/lopend 
naar school?)  

 Verwachtte terugkomst, afhankelijk van het 
verkeer, 16.00u 

 Geeft u uw kind een tussendoortje + 
lunchpakketje mee?  

Wij weten het zeker: het wordt een gezellige dag!  
 
Kunstproject: portretteren bewoners De Overloop 
In mei en juni neemt De Polderhof met een aantal 
groepen deel aan een leuk kunstproject. We gaan met 
leerlingen onder begeleiding naar zorgcentrum  
De Overloop. Onder begeleiding van een kunstenares 
gaan de leerlingen daar de bewoners natekenen.  
Van deze tekeningen wordt een tentoonstelling 
ingericht en van enkele portretten worden zelfs 
ansichtkaarten gemaakt.   
De groepen die aan dit leuke project gaan deelnemen 
zijn groep 2, groep 4B (juf Angelique), groep 6 en 
groep 8.

 


