
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 34 week 23, 6 juni 2019 
 

kalender juni / juli 2019 
maandag 10 juni    - school gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag 
week van 11 t/m 14 juni   - Cito toetsweek 
vrijdag 14 juni     -  sportdag 
maandag 17 juni    - studiedag: leerlingen vrij  
vrijdag 21 juni     -  geen gym i.v.m. studiedag meester Remko  
woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni  - kamp groep 8 
week van 1 juli     - rapportgesprekken  
donderdag 4 juli    - studiedag: leerlingen vrij 
vrijdag 5 juli     - juffen & meesterdag 
maandag 8 juli     - tijdens ochtend “stoeltje passen”  
woensdag 10 juli    - afscheid groep 8 
zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus - zomervakantie 

Maandag vrij  
Maandag 10 juni is de school gesloten 
vanwege 2e Pinksterdag. Dinsdag om 08.30u 
zijn we er weer. Wij wensen iedereen een fijn 
lang weekend toe.  
 
Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen die 
nog niet zijn opgehaald. Dinsdag 11 juni 
leggen wij al deze spullen in de middenruimte. 
Komt u even kijken of iets van uw kind bij zit? 
Spullen die niet worden opgehaald brengen 
we weg. 
 
Schoolfoto’s 
Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen 
waarmee u de foto’s van uw kind kunt 
bestellen. Wanneer u voor 25 juni de 
schoolfoto’s bestelt, betaalt u geen 
verzendkosten. In de brief staat alle 
informatie over de bestelwijze.  
 
Gezonde School 
Wij zijn een Gezonde School. We hebben de 
certificaten “Sport & Bewegen” en  
“Gezonde Voeding” behaald. Deze certificaten 
hebben we niet zo maar gekregen en we 
willen er samen met u ook echt werk van 
maken om  De Polderhof een Gezonde  School 

te noemen. Daar horen óók gezonde traktaties 
bij. Op het internet kunt u veel leuke ideeën 
vinden. 
Traktaties die alleen maar uit snoep bestaan 
zullen we niet zomaar laten opeten.  
De klasgenoten van de jarige krijgen deze 
traktatie mee naar huis, zodat  andere ouders 
zelf kunnen beslissen of hun kind dit mag 
hebben.  
 

 
 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Sportdag vrijdag 14 juni 
Vrijdag 14 juni is de sportdag in het kader ons 
thema, Gezonde School, “sport & bewegen”. 
We kunnen nog hulp van ouders gebruiken.  
U kunt zich bij de leerkracht van uw kind 
aanmelden.  
 
Project portret tekenen bij De Overloop 
Een aantal groepen is al naar De Overloop 
geweest. Onder begeleiding van een 
kunstenaar hebben de kinderen bewoners 
geportretteerd. De leerlingen van groep 6 
gaan verdeeld over 2 groepjes. De eerste 
groep gaat woensdag 12 juni en de tweede 
groep gaat woensdag 19 juni. Deze activiteit is 
tijdens schooltijd. Uiteindelijk komt er in De 
Overloop een expositie van de gemaakte 
portretten.  
 
Op tijd terug na de zomervakantie 
De zomervakantie is van zaterdag 13 juli t/m 
zondag 25 augustus. Maandag 26 augustus om 
08.30u starten de lessen weer. Zorgt u ervoor 
dat u op tijd terug bent van vakantie?  
U riskeert een (hoge) boete wanneer u niet op 
tijd terug bent van vakantie.  
De leerplichtambtenaar staat geen bijzonder 
verlof toe in de eerste drie weken na de 
zomervakantie.  
 
Kom jij woensdag een bord ontwerpen?  
Er staat op ons schoolplein een verkeersbord, 
ontworpen door één van onze leerlingen. De 
gemeente gaat nog een bord in productie 
nemen: nu tegen hondenpoep. Woon jij in de 
Hoven en ben je in de basisschoolleeftijd? Dan 
ben je woensdag 12 juni na schooltijd welkom 
op het plein van De Polderhof.  
Kimberley van De Hoventoppers is er om te 
vertellen wat de bedoeling is en je kan direct 
aan de slag!  
Wil je nú al informatie? Mail of bel Kimberley 
kimberley@p-w-o.nl tel. 06-52066271  
 

mailto:kimberley@p-w-o.nl
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Van vrijdag 12 juli t/m zondag 14 juli wordt speciaal en alleen voor de inwoners van Almere 
Haven het manifestatieveld een paar dagen omgedoopt tot De Buurtcamping! Dat weekend 

heb je de unieke kans om gezellig met je buren te kamperen in op een bijzondere locatie. 
 

Op deze pop-up buurtcamping is het hele weekend van alles te beleven voor jong en oud! 
Tijdens de ochtend glorie starten met een les yoga of bij de ondergaande zon verhalen 
vertellen bij het kampvuur. Op een buurtcamping ontstaan nieuwe ontmoetingen en 

ervaringen. 

 
De Buurtcamping Almere haven wordt georganiseerd voor en door bewoners uit Almere 
Haven. Om de inwoners van Almere Haven een leuke, betaalbare vakantie te bieden en 

kennis te laten maken met alles wat dichtbij is; buren, lokale ondernemers, sport, cultuur en 
natuur. Tijdens de buurtcamping is iedereen welkom!. Voor kampeerbezoeker zonder 

kampeerbenodigdheden is “Tante Leen” er! Een concept waarbij de organisatie spelletjes 
maar ook tenten en slaapbenodigdheden uitleent. 
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Buurtcamping Almere Haven 

Vrijdag 12 juli 15.00 t/m zondag 14 juli 17.00 
Manifestatieveld Almere Haven 

Standaard 3 dagen 10 euro p.p & 5 euro per tentplek 
Krappe beurs 3 dagen 2 euro p.p & 5 euro per tentplek 

Kinderen t/m 12 jaar kamperen gratis 
 
 

 

De Buurtcamping, vakantie in eigen stad 

Tijdens de buurtcamping is iedereen welkom! Op vrijdag 12 juli t/m zondag 14 

juli wordt speciaal en alleen voor de inwoners van Almere Haven het 

manifestatieveld een paar dagen omgedoopt tot De Buurtcamping! Dat 

weekend heb je de unieke kans om gezellig met je buren te kamperen in op een 

bijzondere locatie. Op een de buurtcamping ontstaan nieuwe ontmoetingen en 

ervaringen. Voor kampeerbezoeker zonder kampeerbenodigdheden is “Tante 

Leen” er! Een concept waarbij de organisatie spelletjes maar ook tenten en 

slaapbenodigdheden uitleent. Wil je er ook bij zijn? Kijk dan voor meer 

informatie op www.almerehaven.buurtcamping.nl 

 

 

https://www.facebook.com/buurtcampingalmerehaven/  

 

 

 

 

Reserveer je tentplek!  

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=cc6f6fdb0e1883776bbe8eb7c&id=19bd89e92d&e=a7c1e1d37e
https://www.facebook.com/buurtcampingalmerehaven/
http://almerehaven.debuurtcamping.nl/product/tentplek/

