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We gaan beginnen! 
Op woensdag 6 juli krijgen wij de sleutels van onze school in Nagele. Wij beginnen dan met het 
schoonmaken en inrichten van het gebouw. In deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over de gang 
van zaken in de komende weken, wat wij voor jullie willen betekenen en… wat jullie voor ons kunnen 
betekenen.  

Schoonmaak en gereedmaken 
De school is de afgelopen jaren telkens in gebruik geweest door tijdelijke bewoners. Nu vormen wij het 
gebouw weer om tot een schoolgebouw. Gelukkig is het gebouw in een behoorlijke staat, maar we 
willen het eerst goed schoonmaken; van binnen en van 
buiten, zodat het er weer aantrekkelijk als 
schoolgebouw komt uit te zien. Vervolgens willen wij 
de school verder gereed maken. Wij kunnen donderdag 
7 juli en vrijdag 8 juli jullie hulp goed gebruiken. Als je 
wilt helpen kan je je opgeven bij Jolein van Vliet  (tel. 
06-23585522). Je kan ons ook mailen. E-mail: 
info@polderwijs.nl. Wij gaan niet de hele school tot in 
detail inrichten, want wij willen graag dat onze nieuwe 
leerlingen meedenken en meewerken aan het 
vormgeven van onze school, maar wij willen onze 
school wel goed voor elkaar hebben.  
 

Belangrijke activiteiten in deze zomer 
 

Informatieavond in onze nieuwe school 
Donderdag 7 juli, 19.30 uur, informatieavond in de nieuwe school. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Opgeven kan via onze website www.polderwijs.nl. 
 

De school is opgericht 
Maandag 11 juli. Vanaf deze dag is onze school officieel opgericht. Dit is zo kenbaar gemaakt bij de 
instanties. Dat is ook nodig om te kunnen voldoen aan de leerplichtwet.   
 

Kennismaken met de nieuwe school  
Maandag 11 juli tot en met vrijdag 22 juli. In deze twee weken krijgen onze nieuwe leerlingen (en hun 
ouders) de gelegenheid kennis met onze school te maken. Dit gebeurt op afspraak. Het is ook mogelijk 
om je kind een paar dagen mee te laten lopen. Neem hiervoor contact op met Harry Haasjes, telefoon 



06-2812 4366 of mail naar info@polderwijs.nl.  De kosten voor een dagje meelopen zijn 25 Euro. Wij 
zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag zijn we gesloten.  
 

Zomervakantie 
25 juli tot en met 12 augustus zijn we drie weken dicht. Onze zomervakantie duurt drie weken en onze 
kerstvakantie twee weken en verder zijn wij op officiële feestdagen dicht. Er is buiten deze vaste 
vakanties gelegenheid om vakantiedagen op te nemen. Dat alles kan in overleg met de schoolleider 
afgesproken worden.  
 

Start van de school  
Maandag 15 augustus. Start van de school. Vanaf deze datum gaan wij echt van start en zijn de 
leerlingen welkom op onze school.  
 

Officiële opening 
Wij vieren in september de opening van de school. Hierbij gaan wij uit van de inbreng en ideeën van 
onze leerlingen. Bij deze activiteit geven wij ook andere belangstellenden, bijvoorbeeld bewoners van 
Nagele, de gelegenheid kennis te maken met onze school.   

Wat kunnen wij nog gebruiken? 
Wij hebben steeds meer materialen waarmee de leerlingen straks kunnen spelen of werken. Toch zijn 
er materialen die wij goed kunnen gebruiken.  

§ Computers, laptops en tablets (nieuw of jong gebruikt) 
§ Fysieke spellen, bijvoorbeeld Mens erger je niet, dammen en schaken,  
§ Muziekinstrumenten, bijvoorbeeld gitaren, trommels, keyboard en piano 
§ Gereedschap, spijkers en schroeven  
§ Teken- en verfmaterialen en papier 
§ Blokken 
§ Ballen 
§ ‘Buiten’-speelgoed   
§ Ander speelgoed 
§ Boeken, zowel fictie als informatief en voor alle leeftijden 
§ Methodische leermiddelen  
§ Tuingereedschap  
§ Hout, pallets 
§ Tuinbank 

 
Graag hebben wij schone en veilige materialen. Heb jij iets voor ons? Laat het ons weten en mail naar 
info@polderwijs.nl of bel/app ons.  
 
Na de vakantie komt de volgende nieuwsbrief. Wij werken ook verder aan het compleet maken van de 
website en onze zichtbaarheid in de sociale media. Wij staan open voor jullie suggesties. Ook andere 
opmerkingen en vragen van je horen wij graag. 
 
Graag tot ziens bij Polderwijs! 
 
Namens het kernteam,  
 
Harry Haasjes (schoolleider), telefoon 06-2812 4366  
 


