
 
 

Nieuwsbrief 
Vrijdag 3 juni 2022 

 

Beste allen,  

Na een lange periode van ‘stilte’, komt er nu echt vaart in het realiseren van onze school Polderwijs. 

Wij gaan ons vestigen in de voormalige basisschool ‘Klimop’, Ring 11 te Nagele.  

Met de gemeente Noordoostpolder en met Monoma, die de (tijdelijke) verhuur en het gebruik van het 

gebouw namens de gemeente Noordoostpolder verzorgt, is hierover overeenstemming bereikt. Dit 

betekent voor ons het volgende: 

 

 Op 4 juli ontvangen wij de sleutel van de school en gaan we het gebouw gereed maken voor 

ons gebruik. Omstreeks die tijd zetten we ook de schoolgids online. 

 In de weken van 11 tot en met 22 juli organiseren we kijk-, meeloop- en 

kennismakingsactiviteiten (info www.polderwijs.nl).  

 Van 25 juli – 14 augustus is de school dicht vanwege zomervakantie. 

 Op maandag 15 augustus gaat de school open en zijn de leerlingen welkom.    

 Medio september vieren we de officiële opening van de school. Wij betrekken onze leerlingen 

in het bedenken van een mooi en spetterend openingsfeest.  

 

Een paar opmerkingen hierbij: 

Vanaf 11 juli is ons schoolgebouw open voor kijk-, meeloop- en kennismakingsactivieiten. Inmiddels 

zijn er intakegesprekken geweest. Voor deze kinderen is het heel logisch om in deze periode één of 

meerdere dagen mee te lopen. Als je kind al op een school zit, dan kan het daar gewoon ingeschreven 

blijven tot aan de zomervakantie. Schoolleiders mogen verlof verlenen voor het meedraaien in onze 

school.  

Deze weken zijn ook heel geschikt voor andere kinderen en ouders, die graag willen onderzoeken of 

onze school een goede keuze zal zijn. In dat geval is er nog geen intakeprocedure geweest, maar 

willen wij als school wel graag een gesprek vooraf met de ouders. Dat zal in principe een kort gesprek 

zijn dat online of telefonisch gevoerd kan worden, bij voorkeur in de week van 4 juli. Doel is dat we 

samen even kort kennismaken en afstemmen voordat je kind bij ons een dagje (of misschien een paar 



dagen) komt meedraaien. Je bent van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Harry Haasjes. 

Dat kan via info@polderwijs.nl of telefonisch: 06-28124366. Voor een dagje meedraaien vraagt de 

school 25 Euro. 

Inschrijven van leerlingen.  
Wil je jouw kind(eren) inschrijven, dan kan dit via www.polderwijs.nl/inschrijven/ 

Naar aanleiding van deze inschrijving nemen wij contact met je op om de verdere procedure met je af 

te stemmen. Er is al een aantal inschrijvingen, maar er is ruimte voor meer. Voel je welkom om met 

ons het gesprek over je kinderen aan te gaan.  

Informatieavonden.  
Voor de zomervakantie zijn er nog een aantal informatieavonden gepland. Het gaat om de volgende 

avonden:  

 Donderdag 9 juni; 19.30 uur   Lands End, Vossemeerdijk 25, Ketelhaven 

 Maandag 20 juni; 19.30 uur   Lands End, Vossemeerdijk 25, Ketelhaven 

 Donderdag 7 juli; 19.30 uur  School Polderwijs, Ring 11, Nagele 

Klaarmaken van de school 
In de week van 4 tot 11 juli maken wij de school gereed voor de kennismakings- en 

meeloopactiviteiten tot aan de zomervakantie. Wij weten dat er al verschillenden van jullie in de 

startblokken staan om wat te doen. Wil je meehelpen met het gereedmaken (vooral dus veel 

praktische zaken), dan ‘horen’ we dat graag van je. Stuur ons dan een mailtje (info@polderwijs.nl). Je 

bent van harte welkom! 

In contact met professionals  
Voor de start beschikken wij al over een team begeleiders voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 

(tot 14 jaar). Ook zijn een aantal van ons kernteam bevoegd voor de oudere leerlingen. Graag willen 

wij ons team nog steviger maken. Er is plaats voor leerkrachten voor het primair onderwijs en vooral 

ook voor docenten voor het voortgezet onderwijs. Voor deze groep zoeken wij professionals die 

oproepbaar zijn en op afspraak lessen/coaching kunnen realiseren. Heb je belangstelling, dan komen 

wij graag met je in contact. Stuur dan een mail naar info@polderwijs.nl met daarbij een korte CV. Wij 

komen graag met jou in gesprek.  

Financiële actie 
Polderwijs is een B3 school. Dat betekent dat we een grote vrijheid hebben om ons onderwijs vorm te 

geven. Dat betekent ook dat wij zelf ons onderwijs moeten bekostigen. Wij krijgen geen 

overheidssteun. Samen met andere B3 scholen willen wij dat wel op de politieke agenda krijgen, maar 



nu moeten we ons eerst zelf bedruipen. Graag willen wij een fijne school met goede faciliteiten. Graag 

willen wij ook zo spoedig mogelijk onze begeleiders en andere professionals een passende financiële 

vergoeding geven. Daarom doen wij graag een beroep op iedereen die ons onderwijs en ons initiatief 

een warm hart toedraagt. Via de website is het mogelijk om onze school financieel te ondersteunen. 

Ook zullen wij via de sociale media een actie houden. Je kunt dan doneren via de link 

https://whydonate.nl/donate/Polderwijs/nl//, of rechtstreeks op NL82 RBRB 8835 8638 72 t.n.v. 

‘Stichting Polderwijs’ onder vermelding van ‘donatie’. 

Zeer van harte aanbevolen. 

 

Wilt u op andere wijze ons initiatief financieel of materieel steunen, dan komen wij graag in contact 

met u. Stuur dan een mail naar info@polderwijs.nl of bel 06-28124366. 

Schoolleiding 
De dagelijkse leiding van de school is in handen van gekwalificeerde begeleiders. Voor de 

leeftijdsgroep primair onderwijs zijn Majken Brokken en Harry Haasjes het aanspreekpunt en voor de 

oudere kinderen is dat Bea Hanemaaijer.  

Tenslotte… 
Nu onze school echt vorm krijgt, hebben wij ook de mogelijkheid om jullie regelmatig van informatie 

te voorzien. Iedere maand willen wij nu een nieuws- en informatiebrief uitbrengen. Wij zien jullie 

reacties met belangstelling tegemoet.  

 

Namens Polderwijs 

Harry Haasjes 

info@polderwijs.nl | 06-2812 4366 

 

Nb. 1 In de week van 13 juni zal Omroep Flevoland aandacht aan onze school en ons onderwijs 

besteden. Tegen die tijd zal ook naar kranten en andere media een persbericht gestuurd worden. Tot 

aan die tijd informeren wij eerst de betrokkenen via deze nieuwsbrief of op de informatieavonden.  

Nb. 2 Vanaf nu verzorgen wij iedere eerste vrijdag van de maand (niet in vakanties) een nieuwsbrief. 

De volgende nieuwsbrief is gepland voor vrijdag 1 juli aanstaande.  

Nb. 3 Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kan je je afmelden via 

info@polderwijs.nl  


