
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 35 week 24, 13 juni 2019 
 

kalender juni / juli 2019 
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 / POP op de Polderhof 
maandag 8 juli     - tijdens ochtend “stoeltje passen”  
woensdag 10 juli    - afscheid groep 8 
zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus - zomervakantie 
maandag 26 augustus    - 1e schooldag 2019-2020

Morgen: sportdag 
Morgen gaan de kinderen eerst in de eigen 
klas gewoon aan het werk. Vanaf 11.00u gaan 
ze lekker sporten en bewegen tijdens onze 
sportdag. Meester Remko heeft een leuk en 
sportief programma in elkaar gezet. 
Ouders die komen helpen: fijn dat we op u 
kunnen rekenen.  
 
Maandag 17 juni vrij i.v.m. studiedag 
Maandag 17 juni zijn de leerlingen vrij.  
Het team heeft een studiedag en gaat deze 
invullen met vergadertijd en administratietijd. 
 
Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen lagen afgelopen 
dinsdag niet in de middenruimte zoals wij u in 
de vorige nieuwsbrief hadden gemeld. 
Komende week gaan wij op herkansing.  
Komt u even kijken of er iets van uw 
kind(eren) bij zit? Wat niet wordt opgehaald 
brengen wij weg.  
 
Filmen voor website van De Polderhof  
In de week van 24 juni komt er iemand bij ons 
op school een filmpje maken voor onze 
website. In alle klassen wordt gefilmd.  
Heeft u er bezwaar tegen als uw kind 
herkenbaar in beeld komt? Wilt u dit a.u.b. 
melden bij de leerkracht van uw kind?  

Opening Skills Garden 
Aan de Stadswerf komt een Skills Garden. Een 
plek om te sporten, bewegen en 
buurtbewoners te ontmoeten. Woensdag 19 
juni tussen 18.30-20.30u wordt deze geopend. 
U bent welkom!  
 
Rapportgesprekken 
In de week van 1 juli zijn de 
rapportgesprekken. U krijgt via Social Schools 
een uitnodiging wanneer u zich kunt 
inschrijven voor het rapportgesprek.  
 
Kamp groep 8 
Volgende week woensdag gaat groep 8 op 
kamp. Drie dagen vol activiteiten met elkaar 
op een mooie locatie! Meisjes en jongens van 
groep 8, wij wensen jullie heel veel plezier.  
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Kies je school in Almere  
 
Beste ouders en verzorgers van groep 6 en groep 7, 
 
Volgend jaar zijn alle kinderen weer een groep verder. De leerlingen van groep 7 en 8 
(de huidige groep 6 en groep 7) gaan zich oriënteren op een vervolgschool. Een 
spannende en intensieve periode! Alle middelbare scholen in Almere werken samen 
om u en uw kind te helpen een weloverwogen keuze te maken. 
 
Via de gezamenlijke voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ (KJSA) 
informeren de Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs ouders en leerlingen van 
groep 7 en 8 over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en 
het onderwijsaanbod dat de Almeerse scholen te bieden hebben. De scholen voor 
voortgezet onderwijs nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst, 
scholenmarkt en schoolpresentaties die in september en oktober plaatsvinden. 
Er vinden op de basisscholen geen voorlichtingsbijeenkomsten meer plaats.  
 
Kort na de zomervakantie ontvangt u meer informatie en een uitnodiging voor een 
van de bijeenkomsten van ‘Kies je school in Almere’. 
De nieuwe website www.kiesjeschoolinalmere.nl  wordt op dit moment gebouwd. Na 
de zomervakantie kunt u zich aanmelden voor de informatieavond, de scholenmarkt 
en de schoolpresentaties die door de middelbare scholen worden gegeven, via de 
nieuwe website.  
De datum en plaats van de bijeenkomst voor de leerlingen van onze school zijn al 
bekend: donderdag 10 oktober 2019 op De Meergronden.  
 
Dus save the date! 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kiesjeschoolinalmere.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/

