
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 3    donderdag 5 september 2019 

 
kalender september / oktober 2019  
woensdag 11 en donderdag 12 september - GGD Preventief Gezondheidsonderzoek groep 7 
donderdag 12 en vrijdag 13 september - geen gym  
donderdag 19 september   - 15.30u MR vergadering 
dinsdag 1 oktober    - studiedag, leerlingen vrij   
woensdag 2 oktober    - start Kinderboekenweek “reis mee” 
donderdag 10 oktober   - voorlichting voortgezet onderwijs ouders gr. 7-8 
vrijdag 18 oktober    - POP op de Polderhof  
zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober  - herfstvakantie  
week van 28 oktober    - oudergesprekken  
 
 
Schoolreis: wat vindt u belangrijk?  
Graag willen we met ouders van gedachten wisselen 
over schoolreis. Wat vindt u belangrijk en waarom? 
Het is voor ons als school steeds lastiger om de 
betalingen te incasseren. Dat kan een teken zijn dat 
schoolreis voor veel ouders een grote kostenpost is. 
Op de eerstvolgende koffieochtend, waarvan de 
datum z.s.m. bekendgemaakt wordt, willen we graag 
met u van gedachten wisselen. Houdt u de agenda in 
de gaten?  

 
Ouderbijdrage nieuwe stijl 
Met instemming van de medezeggenschapsraad 
zullen we de ouderbijdrage dit schooljaar op een 
andere manier vormgeven.  
We zullen de ouderbijdrage samen met de kosten 
voor schoolreis en schoolkamp samenvoegen tot 
één bedrag. U ontvangt hierover z.s.m. meer 
informatie.  
 

Overzicht op het plein  
Bij het uitgaan om 14.00u willen de leerkrachten 
graag zeker weten of uw kind met de juiste 
ouder/verzorger of naschoolse begeleider 
meegaat. U helpt ons het overzicht bewaren als u 
afstand neemt van de voordeur en wat meer aan 
de rand van het plein wacht.   
 

Geen gym 12 en 13 september 
Meester Remko heeft donderdag 12 en vrijdag 13 
september een studietweedaagse met alle 
vakleerkrachten gym van de Almeerse Scholen 
Groep. Om die reden is er volgende week 
donderdag en vrijdag geen gym. 
 
Bereikbaarheid, telefoon, voordeur 
Wij hebben op woensdag geen personeelsleden 
ambulant, d.w.z. zonder groepsgebonden taken. 
Mogen wij u vragen op woensdag nóg meer dan 
op andere dagen het gebruik van de deurbel en 
doorgeven van telefonische boodschappen aan 
kinderen tijdens schooltijd zoveel mogelijk te 
beperken? Dank u wel.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
In deze nieuwsbrief stelt de 
schoolmaatschappelijk werker zich aan u voor.  
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Lekkere en gezonde traktatie 
Dante uit groep 3 is vandaag 7 jaar geworden en 
trakteerde de leerkrachten op een pizzapunt. Niet 
zo gezond!  
Of…. wacht eens?  
 
 

 
 
Zijn ouders hadden er  een lekkere en gezonde 
traktatie van gemaakt: een pizzapunt van meloen 
en ander heerlijk fruit. Lekker en mooi gemaakt, 
precies zoals wij dat graag zien op  
De Gezonde School.  
 

  

 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Juf Jeanette stelt zich voor 

Mijn naam is Jeanette Bosch en sinds 2001 heb ik mijn pabo-diploma op zak. 
Mijn ervaring ligt voornamelijk in het speciaal en voortgezet onderwijs. 
Ook heb ik bij de GGD gewerkt als projectondersteuner en ben ik ambulant begeleider 

geweest voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Het werken met kinderen vind ik bijzonder. Kinderen kijken met 

een open blik naar hun wereld, zijn nieuwsgierig, en ik ben ervan 
overtuigd dat elk kind zich wil ontwikkelen. Lukt dat even niet, 
dan staat er iets in de weg en vind ik het mooi om het kind 

hierin te begeleiden, waardoor het wel weer tot leren komt. Ik 
vind het leuk om een schakel te zijn in de ontwikkeling van de 

kinderen. 
In mijn vrije tijd reis ik graag. Nieuwe culturen boeien mij 
enorm. Sporten is een andere hobby van mij. Ik heb jaren 

getafeltennist, maar ik vind het vooral leuk om diverse sporten 
af te wisselen. 

Dit jaar ben ik nieuw op de Polderhof en ik heb groep zeven onder mijn hoede gekregen. 
Samen met u en uw kind, ga ik ervoor om er een mooi en leerzaam jaar van te maken! 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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