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Tel. 06 - 2000 8066 - info@polderwijs.nl 
 
Beste allemaal,  
 
Deze zomer is Polderwijs van start gegaan. Begin juli 
ontvingen wij de sleutels van het gebouw aan de Ring 11 in 
Nagele. Daarna is het allemaal snel gegaan. Met ons team 
en met allemaal enthousiaste vrijwilligers hebben wij het 
gebouw schoongemaakt, muren opnieuw geverfd, meubilair 
verzameld en opgehaald en konden nieuwe leerlingen alvast 
kennis komen maken. Op maandag 15 augustus ging de 
school echt open en vanaf 29 augustus ontvangen we 11 
leerlingen die in de leeftijdscategorie ‘basisschool’ vallen. De oudere leerlingen starten op 
maandag 31 oktober. De voorbereidingen daarvoor zijn ook al in volle gang. 
 
Opening en open dag  
Op vrijdag 9 september organiseert Polderwijs een open dag in het kader van de opening 
van de school. Er zijn verschillende activiteiten, wij geven voorlichting over ons onderwijs en 
er is alle gelegenheid de school te bekijken. Wij organiseren ook een markt met materialen 
en met verschillende heerlijkheden. Heb je nog geschikte spullen voor verkoop op onze 
markt, dan is dat van harte welkom. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderwijs 
aan onze leerlingen. De open dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur en is bedoeld 
voor jong en oud.  
 
Dankbaarheid 
Sinds juli hebben wij veel hulp gehad bij het realiseren van de school in Nagele. Van diverse 
scholen in de Noordoostpolder en Dronten mochten wij meubilair en andere grote materialen 
overnemen. Ook hebben wij veel methodisch materiaal voor taal en rekenen van scholen 
mogen overnemen. Dat kunnen wij heel goed als bronmateriaal voor onze lessen gebruiken. 
Er zijn ook heel veel vrijwilligers bezig geweest met het verhuizen van materialen, het 
schoonmaken van de vloeren en het onkruidvrij maken van het schoolplein. Wij zijn dankbaar 
voor hun inzet. Wij zijn ook dankbaar voor alle support van ouders, onderwijsmensen en 
ambtenaren. De gemeente Noordoostpolder en Monoma hebben ons fantastisch geholpen 
bij het verkrijgen en in gebruik nemen van deze school en de contacten met de 
leerplichtafdelingen van de verschillende gemeenten verlopen heel positief. Hartelijk dank 
daarvoor. Het geeft ons veel vertrouwen in de toekomst.  
 
Ouderavonden 
Voor de ouders van onze leerlingen organiseren wij dit kalenderjaar twee ouderavonden, op 
maandag 12 september en dinsdag 25 oktober. Op die avonden willen wij met ouders in 
gesprek over het ‘ontscholen’ en wat dat voor ons als leerling, ouder of begeleider betekent. 



Daarnaast willen wij de ouderbetrokkenheid met de school samen vormgeven. De avonden 
beginnen telkens om 19.30 uur. De ouders worden hier nog specifiek voor uitgenodigd.  
 
Informatieavonden  
Voor 2022 zijn de volgende vier informatieavonden ingepland: maandag 5 september, 
donderdag 13 oktober, maandag 7 november en donderdag 24 november. De avonden 
beginnen telkens om 19.30 uur en vinden plaats in onze school, Ring 11 te Nagele.  
Iedereen is van harte welkom. Geef dit dus door aan vrienden, bekenden en familie die 
mogelijk geïnteresseerd zijn in ons onderwijs. In verband met de organisatie vragen wij wel 
je aan te melden via de website www.polderwijs.nl. 
 
Docenten, leerkrachten en specialisten 
Het kernteam van onze school groeit gestaag. Wij komen steeds meer in contact met 
leerkrachten uit het primair onderwijs en met docenten uit het voortgezet onderwijs die hun 
steentje aan onze school willen bijdragen. Als jij die leerkracht of docent bent, die ook iets 
voor Polderwijs wil doen, dan komen wij graag met jou in contact. Wij zoeken docenten voor 
voortgezet onderwijs die voor een aantal dagdelen voor de school beschikbaar willen zijn of 
op afroep vanuit hun vakgebied willen coachen en begeleiden. Daarnaast komen wij nog 
graag in contact met leerkrachten voor basisonderwijs die beschikbaar zijn om een aantal 
dagdelen in de school als begeleider in te vullen. Wij hebben in de afgelopen weken ook 
contact gehad met een glazenier en een muziektherapeut/-docent die hun expertise graag 
willen inzetten voor onze school. Wil jij je vanuit je expertise inzetten voor Polderwijs, dan 
komen wij ook graag met jou in contact: info@polderwijs.nl. Voorlopig is er nog geen 
financiële vergoeding mogelijk. Dat willen wij bij een groeiend aantal leerlingen realiseren.  
 
Informatie 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief mailen wij ook een folder voor de open dag en een folder 
met een verzoek aan bedrijven om oriëntatieplekken voor onze leerlingen, het doneren van 
materialen of het sponsoren van de school. Polderwijs heeft een ANBI-status. Ken je in je 
netwerk nog iemand die mogelijk interesse hierin heeft of wat hierin wil doen, dan vragen wij 
je deze digitale folders te delen.  
 
Tenslotte 
Wij zijn enthousiast met onze leerlingen bezig en willen als ‘lerende organisatie’ steeds beter 
worden. Wij staan daarom open voor complimenten, vragen, aanmerkingen en opmerkingen 
die ons hierbij verder helpen …  
 
Met hartelijke groet namens het kernteam van Polderwijs, 
 
Harry Haasjes, schoolleider  
 


