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Inhoud:
Iedereen welkom
Even voorstellen
Wijkcentrum de Hille

Iedereen welkom, maar niet Corona
We hadden een hectische start door de melding van de collega die positief was
getest op Corona. We kunnen gelukkig zeggen dat alle leerkrachten weer terug
zijn. Niemand anders bleek besmet en de collega weer hersteld. Op afstand
hebben de collega’s de start van het jaar gevolgd en de invallers begeleid.
De richtlijnen om bij verkoudheid thuis te blijven maakt wel dat we veel kinderen
(en soms ook teamleden) moeten missen. De zorg voor ieders gezondheid is wel
voelbaar. Maar laten we hopen dat we Corona nu verder buiten school kunnen
houden!
Voor het gemak sturen we hierbij de beslisbomen mee (bijlage) die helpend
kunnen zijn bij het besluit wat te doen bij klachten die mogelijk kunnen duiden
op Corona. Mocht u twijfelen, bel dan de GGD of overleg met school.

Voorstellen; stagiaire
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Daphne, 18 jaar en zal vanaf het schooljaar
2020-2021 stage lopen op de Polderhof. Ik ben tweedejaars
student aan de pabo 's-Hertogenbosch en loop stage in groep
1/2B bij Els en Sandra.
In mijn vrije tijd kijk ik graag sportwedstrijden of lees ik een
boek, werk ik in de vakanties bij Nationale sportkampen en
korfbal ik bij dot Oss in de A3.
Ik kijk er erg naar uit om stage te mogen lopen op de Polderhof en om samen
met de leerlingen er een mooi schooljaar van te maken.
Groetjes, Daphne van der Lee

Voorstellen; stagiaire
Hoi, mijn naam is Danique van den Bogaart. Ik ben 17 jaar
oud. Ik zit op ROC de Leijgraaf in Oss. Ik volg daar de
opleiding tot onderwijsassistent. Ik zit dit jaar in het
tweede leerjaar. Ik kom daarom hier het hele jaar op de
donderdag en vrijdag stage lopen.

Wijkcentrum De Hille biedt muziek- /theaterlessen voor kinderen
Vanaf afgelopen zaterdag 5 september kunnen kinderen en tieners weer in
wijkcentrum De Hille Looveltlaan 25 in Oss terecht voor een ochtend zingen,
dansen en toneelspelen onder leiding van docente Hester Visscher. Zij runt al
jaren haar eigen Zanghuis Hester, informatie zie website www.hestervisscher.nl
Alle lessen vinden plaats met in achtneming van de dan geldende RIVM regels.
Op zaterdagochtend even heerlijk je fantasie de vrije loop laten gaan en je
kunnen uitleven. Het allerbelangrijkst; heel veel plezier hebben samen. De lessen
zijn er voor kinderen van 3 tot 14 jaar.
Voor kinderen van 3 tot 5 jaar duurt de les 30 minuten, voor die van 6 tot 14
jaar 45 minuten. Door muziektheater verrijkt de fantasie van kinderen, groeit de
creativiteit en het zelfvertrouwen. Ze leren zo ook samenwerken en initiatief
nemen. Het seizoen 2020/2021 start op 5 september 2020
Voor 2020 staan er 12 lessen gepland van 5 september t/m 19 december.
De kosten voor de 3 tot 5 jaar zijn € 4,00 per les of als je alle ineens betaald,
€ 40,00.
Kosten voor de 6 tot 14 jaar zijn € 6,00 per les of als je alle lessen ineens
betaald, € 61,00.
Als je nog niet meegedaan hebt en het je wel leuk vindt, ben
je op alle zaterdagen vanaf 5 september welkom voor een
proefles. Kosten voor de proefles € 2.00.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wijkcentrum De Hille, Christa van Thiel 0412-642777
Of op de website van De Hille www.wijkcentrumdehille.nl
Hester Visscher 06-29454533 www.hestervisscher.nl

De volgende Polderik verschijnt 25 september.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

