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Herfstvakantie 

 
18 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
5 december 

Sinterklaasfeest 
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Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Poppentheater  
Op dinsdag 8 oktober komt er voor de groepen 1, 2  en 
3 een heus poppentheater op school. 
De voorstelling gaat over een mannetje Piet die op reis 
gaat naar de zee, naar een boerderij en naar een feest. 
En op het feest is er ook muziek. 
Een voorstelling met marionetten en liedjes. 
Wij wensen de kleuters en de groepen 3 een fijne 
voorstelling! 
 

 
Voorstelling ‘Reis Mee!’ 
De groepen neo1, 3, 4, 5 en 6 mochten genieten van 
een mooi verhaal van verhalenverteller Rudolf Roos. 
De kinderen hebben vol spanning zitten luisteren.  
 

 
KinderBoekenWeek 
Afgelopen woensdag zijn we gestart met de 
KinderBoekenWeek 2019. Het thema van dit jaar is 
‘reis mee’! 
Vrijdagochtend 11 oktober van 08.15 uur tot 08.45 
uur zijn alle ouders, opa en oma’s welkom om te 
komen kijken naar alles wat we hebben geleerd en 
gemaakt passend bij deze week over lezen en 
leesplezier! 

 
Onze school-
jeugdverpleegkundige  over 
‘Sterk in de Wijk’ 
Even Voorstellen. Mijn naam is 
Pauline de Vré.  Ik ben de 
jeugdverpleegkundige op de 
basisscholen Polderhof, Ark, 
Klaverweide en de Flierefluiter 
in Almere Haven. 
Alle kinderen in groep 2 en in 
groep 7 worden opgeroepen 
voor een preventief 
geneeskundig onderzoek.  Deze 
onderzoeken zijn het vervolg 
van de onderzoeken zoals u 
deze eerder op het consultatie 
bureau werden aangeboden. 
Bij groep 2 zal ik naast een 
gesprek met de kinderen en hun 
ouders  en het wegen en meten, 
ook een visustest, 
gehooronderzoek en een 
motoriek onderzoek uitvoeren. 
 
Sterk in de Wijk.  
Ik kom  1 x per 2 weken op de 
bovengenoemde scholen in 
Almere Haven 2 uur langs. Het 
doel is om met de Intern 
begeleider van de school samen 
in gesprek te gaan met ouders 
van die kinderen waar vragen of 
zorgen zijn op het gebied van 
opvoeden, ontwikkeling of 
anderszins.   
Het idee is dat de intern 
begeleider en 
jeugdverpleegkundige met 
ouders mee gaan denken. Ieder 
vanuit hun eigen expertise. Door 
de kennis van onderwijs, 
ontwikkeling en leren in een 
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gesprek samen te brengen met kennis over 
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding hopen wij een 
nog beter passend en liefst preventief aanbod te doen 
om het kind en de ouders te ondersteunen.  
Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en/of uw 
gezin, dan kunt u dit aangeven aan de Intern 
Begeleider en zij kan een gesprek inplannen waarbij de 
Intern Begeleider, u en de jeugdverpleegkundige 
aanwezig zijn. 
 

 
Mogelijke staking 
Woensdag 6 november vindt er mogelijk een nieuwe 
staking plaats in het onderwijs. Houdt u hier alvast 
rekening mee qua opvang voor uw kinderen? 
Als de staking definitief wel óf niet doorgaat, 
informeren wij u daarover via deze nieuwsbrief.  
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