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Covid-19
Het zal u niet ontgaan dat het virus weer om zich heen slaat. Het protocol is voor
de teamleden niet gewijzigd. Bij verkoudheid thuisblijven. Uw kinderen mogen
wel naar school. Voor ons wordt het steeds moeilijker om de bezetting te
regelen. Tot nu toe lukt het ons goed om vervangers te regelen. Maar we zien
aankomen dat er mogelijk ook een moment aanbreekt dat dat niet meer lukt en
we een noodplan moeten inzetten. We gaan in gesprek met de MR om de
consequenties te bespreken en houden u op de hoogte.

Voorstellen; stagiaire
Hallo,
Graag zou ik me voor willen stellen. Ik ben Marlon van
Poppelen en ben 20 jaar oud. Ik studeer aan de pabo in ’sHertogenbosch en zit momenteel in mijn laatste jaar, wat
betekent dat ik dit schooljaar hoop af te studeren! Ik loop
stage in groep 3B bij Astrid en ben er op dinsdag en
donderdag. Later in het schooljaar zal ik er ook volledige
weken zijn.
In mijn eerste jaar van de pabo (schooljaar 2017-2018)
heb ik ook stagegelopen op de Polderhof en vind het dan
ook leuk om weer terug te zijn. Ik heb er zin in!
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Ik ben o.a. te bereiken via
SchouderCom.
Met vriendelijke groet,
Marlon van Poppelen

Bericht van de Ouderraad
Weet u wat de ouderraad allemaal doet op school?
De ouderraad bestaat op dit moment uit 13 ouders die zich samen met het team
inzetten om diverse activiteiten voor de kinderen te organiseren.
 Zoals u wellicht al eerder in de Polderik heeft gelezen heeft de ouderraad
een geslaagde traktatie uitgedeeld in de eerste schoolweek.
 Naast een mooie herinnering met de schoolfoto’s zorgen we ook voor een
originele Sintviering met voor ieder kind natuurlijk een kadootje.






Met Kerst zorgen we ervoor dat iedereen kan genieten van de kerstmusical
en wordt er samen gegeten.
Rondom Carnaval organiseren we jaarlijks een mooie optocht en een
knallend feest.
En natuurlijk gaan we op Schoolreisje, een dag waar alle kinderen naar
uitkijken.
Ook de jaarlijkse Speculaasactie en de gezellige Sportdag mogen
natuurlijk niet ontbreken.

Dus wat doen we? Een leuke dag organiseren voor alle leerlingen van
De Polderhof!
We hopen dat we ook komend schooljaar weer al deze leuke activiteiten kunnen
organiseren.
Bent u enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op via emailadres:
or.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

Typecursus
Goed nieuws!
We hebben voldoende aanmeldingen om van start te
kunnen gaan met de typecursus! Uiteraard lichten wij de
cursisten hierover in.
Voor de start neemt onze type-coach nog even contact met je op voor de
praktische zaken.
Inschrijven nog steeds mogelijk!
Hoe gaan wij om met late inschrijvingen?
Op het laatste moment zijn er altijd nog inschrijvingen (mits natuurlijk nog
plaats). Onze typecoach heeft de 1e les een namenlijst van de ingeschreven
deelnemers. Een deelnemer die niet op de lijst staat volgt wel de 1e les, wij
sturen kinderen niet onbegeleid naar huis. Aan het einde van de les krijgt het
kind een kaartje mee naar huis voor de ouders/verzorgers met de informatie om
het kind alsnog in te schrijven. T/m de 2e les kunnen kinderen instromen (bij
voldoende plaats).
Irma Hommen - Typetuin / Brightskills
Liever een online cursus?
Wilt u voor uw zoon/dochter liever een volledige online cursus die thuis wordt
gevolgd? Ook dat kan. De kosten hiervoor bedragen normaal gesproken
€120,00. Vanuit de school kunt u een kortingscode krijgen t.w.v. van €50,00.
Deze is te verkrijgen via de administratie.
Email: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl
Let op! Deze kortingscode geldt alleen voor de online cursus.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit ligt bij Succes Society en de
kosten zijn voor de deelnemende leerlingen.
Voor vragen kunt u terecht bij de administratie

MEER! Dans
Het is belangrijk dat kinderen sporten en
bewegen, wij helpen hen daar graag mee. Wij
zijn een dansschool in Berghem en hebben
leden uit Berghem en Oss en omstreken.
Iedereen is ten alle tijden welkom om een
GRATIS proefles mee te draaien bij MEER!
Dans.
Dé dansschool in de regio voor gave lessen in
vooral Hiphop, Streetdance, Dancehall en
Breakdance. Ook stoere jongens zijn dus
welkom voor vette Breakdance/Hiphop lessen!
Ps: onze naam was voorheen ‘Dansgroep
Nancy vd Meer’ maar is dit seizoen veranderd
naar ‘Meer! Dans’.

De volgende Polderik verschijnt 9 oktober.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

