
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 32    donderdag 28 mei 2020  

 
kalender juni - juli 
maandag 1 juni    - vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 
maandag 2 juni t/m vrijdag 19 juni  - toetsweken  
dinsdag 16 juni    - vrij i.v.m. studiedag 
woensdag 24 juni    - 12.00u vrij i.v.m. studiemiddag  
vrijdag 3 juli     -  12.00u vrij i.v.m. studiemiddag 
zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus - zomervakantie 
 
Hoe gaat het verder na 8 juni?  
Naar alle waarschijnlijkheid gaan de scholen 8 juni 
weer open. We wachten de richtlijnen van de 
Almeerse Scholen Groep af. Zodra er meer bekend is, 
zullen we dit met u communiceren.  
 
Toetsweken en rapporten 
We krijgen veel vragen van ouders of hun kind 
binnenkort het 2e rapport krijgt? We kunnen u 
informeren dat we binnenkort het 2e rapport aan uw 
kind meegeven en dit met u gaan bespreken, online of 
telefonisch. We rekenen op uw begrip als het rapport 
van uw kind niet volledig is, omdat we i.v.m. de 
afgelopen maanden niet alle gegevens paraat hebben.  
Voor het rapport is het nodig dat we alle leerlingen , 
m.u.v. groep 8 gaan toetsen.  
We starten dinsdag 2 juni met het afnemen van 
toetsen. De toetsperiode zal t/m vrijdag 19 juni duren. 
Het is fijn als uw kind volgens het dan geldende 
rooster aanwezig is, zodat uw kind de toetsen kan 
maken.  
 
Uw ervaring is belangrijk voor ons 
Het contact met u is op dit moment anders dan we 
gewend zijn. Vanwege de corona-maatregelen zien wij 
u momenteel niet in school en op het schoolplein.  
Daarom is er geen dagelijks gesprekje in de gang of op 
het schoolplein. Mogelijk zou u normaal informatie 
met ons delen, waarvan u nu denkt “laat maar”.  
Daarom vragen wij u via de nieuwsbrief of er zaken 
zijn waar u tegenaan loopt? Dat willen we graag 
weten. Wat gaat niet goed, wat gaat wel goed, wat 
kan beter? We horen het graag van u.    
 
 

 
 
Alle tablets uiterlijk 8 juni retour 
Omdat we de tablets weer nodig hebben in de klas is 
het de bedoeling dat u deze uiterlijk maandag 8 juni 
inlevert op school. Wilt u zorgen dat de tablet is 
opgeladen?  
U mag deze natuurlijk ook eerder inleveren, wij 
hebben nl. de tijd nodig om de tablets te controleren.  
 
Conciërge 
Vanaf komende week zal Rob Nassau ons team komen 
versterken als conciërge. Wij zijn daar natuurlijk 
ontzettend blij mee, want er is genoeg te doen!  
Rob is een buurtbewoner en daarom misschien voor 
een aantal ouders en kinderen een bekend gezicht. Hij 
zal twee ochtenden per week op school zijn.  
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Basisschool De Polderhof & peuterspeelzaal ’t Hof   
In het gebouw van De Polderhof is peuterspeelzaal ’t Hof gevestigd.  
Door de intensieve samenwerking, zoals we die hieronder beschrijven, verloopt de overgang van een peuter naar de 
basisschool soepel. De peuter is bekend met het ritme en de regels van de peuterspeelzaal én is al bekend met  
het gebouw en de kleuterleerkrachten van De Polderhof. 
Een belangrijk aspect: een kind dat de peuterspeelzaal bezoekt profiteert van het aanbod taal en vaardigheden die 
spelenderwijs worden aangeboden door de gediplomeerde medewerkers. Daarmee maakt het kind een goede start 
op de basisschool.  
 
De samenwerking tussen ’t Hof en De Polderhof 
 
PSZ ’t Hof   
Peuterspeelzaal ‘t Hof is gevestigd in Bassischool De Polderhof in Almere Haven.  
Op de peuterspeelzaal werken vaste gediplomeerde medewerkers en ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor 
voert de ontwikkelingsgesprekken met de ouders en fungeert waar nodig als aanspreekpunt.  

Openingstijden halen, brengen en afmelden  
PSZ het Hof is een VVE-speelzaal. PSZ ‘t Hof is open op de volgende dagen en tijden:  
Ochtend: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Middag: donderdag en vrijdag 
van 12.45 uur tot 16.45 uur.  
Sinds maart 2020 doet de PSZ mee aan de pilot Gecombineerde innovatie Talentgroep en Doorstroomgroep.  
 
Doelgroep  
Hier gaat het om een intensief en langdurig aanbod (vanaf 2,5 tot 5 jaar) voor alle kinderen. De kinderen starten met 
2,5 jaar in een Talentgroep en stromen met 3 / 3,5 jaar door naar de Doorstroomgroep. Met 5 jaar is dan de 
volgende overstap naar de onderbouwklas.  

Aanbod  
Deze impuls is een geïntegreerde activiteit van Talentgroep en de Doorstroomgroep. De Talentgroep en de 
Doorstroomgroep worden op dezelfde locatie gerealiseerd, gezamenlijk vorm gegeven en uitgevoerd door de 
opvang en de school die op die locatie samenwerken. 
 
Kom ook eens langs! 

 

 
 
 
 

 



 
 

TÓCH NOG DE KANS VOOR EEN SCHOOLFOTO BIJ ESSYFOTOGRAFIE 
 
Ook Essyfotografie heeft te maken gehad met de gevolgen van de corona crisis. Alle scholen hebben dit jaar afgezegd in verband met 
de maatregelen. Begrijpelijk.. maar wel heel erg jammer! Daarom willen wij van Essy Fotografie u de mogelijkheid geven om nog een 
portret- foto van uw kind(eren) te laten maken van dit schooljaar. 
 
Er staat op zaterdag 6 juni en zaterdag 13 juni een opnamedag gepland. U kunt op afspraak langskomen in mijn thuis-studio in 
Almere-Haven voor een foto van uw kind of een broer/zusje foto. Ook wij houden ons aan de corona-maatregelen en hebben daarom 
de volgende afspraken:  
 

- Kom met maximaal drie personen  
- Zorg dat u op de afgesproken tijd komt, anders moet u buiten wachten  
- Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand 
- Als u verkoudheidsklachten heeft, kan de afspraak helaas niet doorgaan. Laat dit even van te voren weten.  
- Wij passen extra hygiënemaatregelen toe. 

 
Essyfotografie hoopt u ondanks deze vreemde periode toch graag voor de lens te zien!  
 
Voor een afspraak kunt u bellen naar: 06-13579939 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Anita en Esther 
Essy Fotografie



 


