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“Vierus anders Carnaval”
En zo is het. We mogen ieder jaar in de winkels in de binnenstad onze werkjes
plaatsen, maar dit jaar loopt het anders…..
De winkels zijn tot nog toe gesloten en we willen de winkeliers graag ‘een hart
onder de riem steken’.
Dit gaan we doen met een vlaggenslinger, zodat de winkelier die kan ophangen
in zijn winkel en daar van kan genieten.
Voorbeeld:

De kinderen gaan komende week thuis aan de slag
(van de groepen: 1-2 A/B/C, 3 A/B, 4-5 A/B/C en 6-7 A/C)









In het hart wordt een tekening gemaakt.
Het liefst met stiften, want die zie je het duidelijkst. Maar het mag ook
met wasco of kleurpotloden.
De vlag mag volop worden versierd, zodat die er vrolijk uitziet.
De voornaam mag erbij staan, maar de groep niet. Daar hebben we een
apart vlaggetje voor.
Dit vlaggetje wordt door de juf of meester op school uitgeknipt en die
maakt er een slinger van.
De vlag wordt tijdens het ophaalmoment op maandag 1 februari
ingeleverd in de klas.
Als het kan wordt de mooie slinger die week in de bus gestopt bij de
winkel.
Misschien hangt de winkelier hem wel in zijn winkel op?

Veel plezier met het versieren van het vlaggetje!
juf Mieke (1-2A)

Bericht van de MR
Beste ouders,
Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) willen wij jullie ook graag blijven
informeren over de zaken die er op dit moment spelen en onze aandacht hebben.
Vanaf








1 september bestaat de MR uit de volgende leden:
Harold van Bakel (voorzitter)
Martijke van Laarhoven (notulist / financiën)
Anke Fleer
Vincent Faassen
Twan van der Ven (leerkracht groep 8)
Inge Braks (leerkracht groep 1-2)
Sandra van Asperen (leerkracht groep 1-2)

De werkzaamheden van Martijke worden op dit moment overgedragen aan
Vincent Faassen en Anke Fleer. Martijke zal daarna met haar werkzaamheden
stoppen.
 Waar is de MR nou voor?
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het
schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de
medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen
wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te
praten over het beleid op school.
 Sollicitatieprocedure nieuwe directeur
Voor de zomervakantie is er begonnen met de werving van de nieuwe locatie
directeur. Een proces waarbij de MR vanaf het begin (het opstellen van de
vacature) tot het einde (sollicitatieprocedure en advies) bij betrokken is geweest
en waar wij met een goed gevoel op terug kijken.
 Vergaderingen in 2020
Ondanks alle corona perikelen, hebben er dit schooljaar inmiddels 4
vergaderingen plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die de revue
passeerden zijn;
 toepassing van de AVG binnen de Polderhof (zoals het gebruik maken van
schoudercom en de blog);
 inzage in de begroting van het voorgaande en het komende schooljaar;
 maatregelen rondom de aanpassingen i.v.m. corona (thuisonderwijs en
vervangingsprotocol bij uitval van leerkrachten);
 actualisatie van de website van de Polderhof.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus loop gerust een keer binnen. De
volgende vergadering is (al) op 26 januari 2021 om 20:00 uur. Deze zal i.v.m.
de lockdown online plaatsvinden via Teams. Wil je graag deelnemen, stuur dan
even een mailtje naar onderstaand e-mail adres zodat wij jou kunnen uitnodigen.
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met 1 van de leden of via
mr.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

Uitnodiging inspiratieavond Ouders & Passend onderwijs
Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk, zeker als een
kind iets extra’s nodig heeft. Maar waarom is dat zo en wat mag u als ouder
verwachten? En waar kunt u terecht met vragen over passend onderwijs? Over
deze thema’s gaat het tijdens het Online Ouder Atelier op 3 februari aanstaande.
De avond wordt georganiseerd door Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
30 06 en vindt online plaats. U krijgt een link waarmee u de avond online kunt
bijwonen. U bent van harte welkom! Inschrijven kan tot 29 januari met deze
LINK.
Bijgaand bij deze Polderik vindt u de uitnodiging met meer informatie. Daarin
ook een link om in te schrijven.
Met vriendelijke groet,
namens Team SWV PO 30 06

Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker te maken
met verdriet, teleurstelling en overlijden, ook kinderen. Leren omgaan met verdriet,
teleurstelling en pijn hoort bij de opvoeding en het leven.
 Belang van de omgeving
Kinderen die te maken krijgen met een verlies door overlijden zijn voor het begrip
hiervan en hun ondersteuning afhankelijk van hun omgeving. Juist de volwassenen
om hen heen kunnen het verschil maken. Maar hoe kun je steun bieden aan je kind?
In dit webinar helpen we je op weg.

 Programma
Het webinar zal in de vorm van een vraaggesprek gehouden worden. Een externe
vertrouwenspersoon van de GGD zal in gesprek gaan met een trainingsacteur.
Gezamenlijk zullen zij op basis van ervaringen uit de praktijk twee situaties
doornemen; ouder met een kind in rouw & leerkracht met kind in rouw in de klas.
Naast theoretische informatie over rouw in verschillende leeftijdsfasen (0-18 jaar)
zullen zij praktische handvatten bieden om ermee om te gaan.
Maandag 25 januari 2021
19.30-20.15 uur
 Aanmelden
Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar is zowel voor ouders als
professionals. Klik op de button hieronder om jezelf aan te melden.

Aanmelden

English Academy
Beste ouders,
Als vervolg op de cursussen in de kerstvakantie organiseert ‘Anglia’ deze
voorjaarsvakantie speciaal voor de toekomstige brugklassers en de groepen 7,
de online "Brugklas Engels" cursus via het Online Learning Platform. In deze
cursus komen de belangrijkste punten uit Anglia Primary en Preliminary aan bod.
Hiermee wil ‘Anglia’ ouders van de (toekomstige) brugklassers en de groepen 7
infomeren.
Verdere informatie en het aanmeldformulier staat op de website:
https://www.anglia.nl/brugklas.html
Zijn er nog vragen dan kunt u contact opnemen met ‘Anglia’.

De volgende Polderik verschijnt 5 februari.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

