
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 4    donderdag 12 september 2019 

 
kalender september / oktober 2019  
vrijdag 20 september    - 14.30u 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  
 
Welkom!  
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken 
bent bij school. Daarom bent u van 08.30 tot 08.45u 
welkom om beneden in de middenruimte samen met 
andere ouders een kopje koffie te drinken en even 
gezellig te kletsen.  
Om de rust in de groepen boven te waarborgen, 
vragen wij u om de bovenverdieping niet te gebruiken 
voor het koffiekwartiertje. Wilt u na gebruik uw kopje 
even in de vaatwasser zetten? Dank u wel.  

 
 
Medezeggenschapsraad Polderhof  
De medezeggenschapsraad (MR) binnen het 
basisonderwijs is bij wet geregeld. De MR van  
De Polderhof en bestaat uit een evenredige 
vertegenwoordiging van ouders en teamleden van de 
school. De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Deze 
vergaderingen zijn openbaar.  
Namens de ouders hebben Annemieke de Vos en 
Levien van Oorschot zitting in de MR.  
Trees Berkouwer en Remko Jongerden 
vertegenwoordigen het team in de MR.  
De eerstvolgende MR-vergadering is vrijdag  
20 september om 14.30u. Heeft u vragen aan de MR 
of wilt u iets melden? Het emailadres is 
mr@polderhof.asg.nl  

Onderzoek naar Erfgoed in Almere-Haven  
In een samenwerking van TU Delft en Planbureau voor 
de leefomgeving (PBL) gaan we de komende weken 
onderzoek doen naar de bewonersbeleving van 
erfgoed in Almere Haven. We richten ons in eerste 
instantie vooral op het erfgoed van het 
centrumgebied van Almere Haven (binnen de ring). 
Erfgoed is iets dat is overgebleven uit het verleden. 
Iets dat historische of culturele waarde heeft. Ook in 
Almere-Haven is erfgoed. Het is een gebied met een 
bijzondere geschiedenis en waardevolle plekken en 
verhalen. Om te bepalen wat dat erfgoed is, willen we 
in dit onderzoek graag te weten komen bewoners 
waardevol vinden. 
Voor dit onderzoek vragen we mensen om een 
dagboekje bij te houden gedurende 1 week, met elke 
dag 2 vragen. De vragen gaan over verschillende 
aspecten van woning, tuin, buurt en wijk. Na een 
week halen we het dagboek op en hebben we een 
kort eindgesprek over de antwoorden en eventuele 
verdere opmerkingen. Door de vragen over een week 
uit te spreiden en niet ineens te stellen, hopen we dat 
deelnemers de kans nemen om ‘met andere ogen’ 
naar hun omgeving te kijken. De dagboekjes zijn echte 
papieren exemplaren, maar er is ook een digitale 
versie. Het kost circa 5 minuten per dag om de vraag 
te beantwoorden. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoekers en studenten van de TU Delft en 
het project maakt deel uit van ‘Havenhart 2.0’, het 
vernieuwingsproject van de gemeente Almere voor 
Haven. Wilt u 1 week lang meedoen? U kunt zich via 
email aanmelden bij Lidwine Spoormans van TU Delft 
l.g.k.spoormans@tudelft.nl  
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Krentenbaard (impetigo)  
We hebben melding van (vermoedelijk) krentenbaard ontvangen.  
 
We willen u met dit bericht infomeren over krentenbaard, zodat u eventuele signalen bij uw kind herkent en indien 
nodig een afspraak kunt maken bij uw huisarts.  
 
Wat is krentenbaard?  
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op 
plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond de 
neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. 
De verschijnselen zijn: 

 in het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een gele korst ontstaat; 

 vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft. 
 
Hoe krijg je krentenbaard?  
Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via de handen. Het kind kan ook zichzelf 
herinfecteren door aan de plekken te krabben. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie dan volwassenen omdat 
hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 
uur na de start van de behandeling met antibiotica. 
 
Wat kunt u doen als u vermoedt dat uw kind krentenbaard heeft?  

 Let extra op de handhygiëne; 

 Laat uw kind niet aan de plekken krabben; 

 Gebruik voor uw kind een eigen handdoek; 

 De blaasjes afplakken met een pleister is niet wenselijk omdat hierdoor ‘broei’ kan optreden en de                   
krentenbaard zal uitbreiden; 

 Neem contact op met uw huisarts voor behandeling. 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hoi iedereen,  
 
Ik ben meester Kenny en ben nieuw op de Polderhof. Op de dinsdag en vrijdag ben ik 
aanwezig en zal dan vooral bij groep 5 en groep 6 te vinden zijn. Op deze dagen ga ik 
leerlingen in kleine groepjes begeleiden met rekenen.  
 
Naast het werken op de Polderhof werk ik ook bij Playing for Success. Hier vinden wij actief 
en betekenisvol onderwijs in een WoW omgeving heel belangrijk. De plaatsen waar ik 
lesgeef zijn; Almere City FC, Stad & Natuur locatie De Kemphaan, Het Klokhuis en KAF.  
 
In mijn vrije tijd geniet ik vooral van mijn pasgeboren zoon Mees. Net voor de 
zomervakantie is hij geboren. Als ik niet met mijn zoon aan het spelen ben, kan je me 
vinden op het honkbalveld. Ik speel namelijk in het eerste honkbalteam van Almere’90.  
 
Ik heb veel zin in dit schooljaar. Leren in het echt vind ik belangrijk. Ik ga de leerlingen met veel plezier begeleiden en 
hoop zo veel mogelijk betekenisvolle lessen te geven.  
 
Zie je mij in het schoolgebouw en je hebt een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden.    
 
Tot snel en groeten van mij! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 



bezoekadres: Buitenhof 93, 1354 GR Almere, telefoon: 036 - 53 10 271,  
e-mail: directie@polderhof.asg.nl, web: polderhof.asg-almere.nl 

 

              

 


