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Corona-update
De coronasituatie houdt ons land stevig in de greep. Ook wij moeten ons
voorbereiden op de situatie dat het virus nog dichter bij komt en ook de
leerkrachten, ouders en kinderen meer zal bereiken. Wij informeren de ouders
per klas met een brief over de situatie van een afwezige leerkracht of kind
vanwege corona in het gezin.
Het is van belang dat u de RIVM-regels in acht neemt, de school niet bezoekt en
blijft communiceren met de juf of meester van uw kind via mail of schoudercom.
En we herhalen: houdt uw kind thuis als u of uw kind een van de volgende
klachten heeft:
- verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
- (licht) hoesten;
- plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
- kortademigheid/benauwdheid;
- verhoging óf koorts boven de 38 graden.
Uiteraard doen wij onze uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk op
school doorgang te laten vinden. We constateren dat in de invallersgroep van
SAAM* nauwelijks vervanging meer te vinden is, daar kunnen we steeds minder
op terugvallen. Ook bereiden we ons voor op onderwijs op afstand (ook voor
kinderen die in quarantaine zitten, omdat een gezinslid ziek is).
Unitoverstijgende activiteiten stellen we uit, aanbod van externe partijen
(bijvoorbeeld Madscience, voorleeswedstijd) moeten we helaas ook aanpassen of
doorschuiven. De voorbereidingen van het sinterklaasfeest en kerstactiviteiten
zijn in volle gang. Ze komen er, maar gaan er dit jaar ook anders zien. Wij
informeren u hier uiteraard later nog over.
We hopen op uw begrip.
Blijf gezond!
Leerlingenraad
Beste ouders,
Graag willen wij u voorstellen aan de leden van de leerlingenraad voor dit
schooljaar. En dat zijn:
Unit ½:
½ A – Saar Bimbergen
½ B - Kee Gravemeijer
½ C - Kareltje Molenaar
Unit 3:
3A - Suze van Nuland
3B – Kato van Orsouw

Unit 4/5:
4/5 A Silvijn Roex (4) Bram Molenaar (5)
4/5 B Suze de Ruiter (4) Rhys van Beuningen (5)
4/5 C Tim Swinkels (4) Maud van de Coolwijk(5)
Unit 6/7:
6/7 A Deveny Arts (6) en Mathieu Robert (7)
6/7 B Cato Faassen(6) Joey Lafeber (7)
6/7 C Alan van de Brink (6) Sam van Schaijk (7)
Unit 8:
8A – Lisa Keuvelaar en Nick van Loosbroek
8B - Fleur Baart en Ties van Dinther
Vanuit het team zijn dat juf Maaike, juf Thea en meneer Quinten.
De vergaderdata voor dit jaar zijn:
 Dinsdag
3 november
 Dinsdag
5 Januari
 Dinsdag
2 maart
 Dinsdag 20 april
 Dinsdag 15 juni
De vergaderingen zijn tijdens school van 10.00u. tot 10.30u.
De taken van de leerlingenraad zijn:
• Meedenken over de school
• De school leuker en mooier maken
• De mening van je klas vertegenwoordigen
• Meepraten met de directie
• Contactpersoon zijn namens je klas
We gaan er samen een mooi jaar van maken!

Controle fietsverlichting!
Ieder jaar houden we een controle van de
fietsverlichting in november. Dan wordt het eerder
donker, dus moet de verlichting op de fiets goed
werken.
Dit jaar zal anders gaan, maar we willen er wel voor
zorgen dat de verlichting nagekeken wordt.
De leerlingen vanaf groep 4 krijgen een checklist mee
naar huis, zodat jullie thuis de controle kunnen doen. Is
de fiets gecontroleerd (en gerepareerd), dan kan de
checklist weer mee naar school.
De leerkracht houdt bij van welke leerling hij/zij de
checklist heeft gezien en krijgt de leerling een presentje.
Op donderdag 5 november krijgen de leerlingen van
de groepen 4 t/m 8 deze checklist mee naar huis. U
heeft dan tot vrijdag 13 november
de tijd om de verlichting te controleren en repareren.
De verlichting, maar ook op de volgende punten wordt
gecontroleerd:
rode reflector aan de achterkant / reflecterende achterkant, reflectoren in
de spaken of op de banden, twee gele/ oranje reflectoren op beide trappers.
Zie checklist fietsverlichting
(Uit ervaring weten we dat meestal mountainbikes en crossfietsjes niet alle
punten van de checklist behalen.)

Voor de groepen 1 t/m 3 is er een kleurwedstrijd. Op vrijdag 13
november worden de winnaars bekend gemaakt. Uit elke groep
worden de mooiste kleurplaten gekozen. Natuurlijk hoort daar een
prijsje bij!
Groetjes van de werkgroep verkeer:
Paul, Kady, Mandy, Hava, Ester en juf Mieke

De volgende Polderik verschijnt 13 november.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

