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Nieuwe Directeur
Marjon Dorjee, onze nieuwe directeur loopt vanaf donderdag 12 november een
aantal dagen op onze Polderhof rond. Op deze manier kan zij al een beetje
kennismaken met de kinderen en de leraren, het gebouw en zich al een beetje
inwerken. De kinderen zullen haar ook kunnen treffen op de volgende
donderdagen: 19 november, 3 en 10 december. De eerste echte officiële
werkdag zal na de kerstvakantie zijn. Dan heten we Marjon officieel van harte
welkom. Tot 1 januari is Vera Tonino interim-directeur en zal de lopende zaken
voor haar rekening nemen op dinsdag-woensdag en donderdag.
Corona
Ondanks het minder snel oplopende aantal corona besmettingen in Nederland,
krijgen ook wij op De Polderhof te maken met besmettingen in de omgeving van
de school. En omdat we ervoor kiezen open en zorgvuldig te communiceren
worden er nog steeds brieven gestuurd naar aanleiding van de impact die corona
heeft op de school(gemeenschap). Ondanks dat we merken dat het aantal
brieven niet meer groeit, houden we toch vast aan ons uitgangspunt te
communiceren bij besmettingen van collega’s, kinderen of huisgenoten. Omdat
we vanuit betrokkenheid iedereen in de gelegenheid willen stellen eigen
afwegingen te kunnen maken. Want ook wat betreft corona heeft ieder te maken
met een eigen context die wij niet altijd kunnen inschatten.
Wandelende takken
Hallo ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen,
Vorig jaar had ik wandelende takken in mijn klas en ze hebben veel eitjes
gelegd en het zijn er nu wel heel veel geworden!
Misschien zijn er wel kinderen die deze ook thuis willen houden. En wat heb je
daarvoor nodig?
- een hoge glazen vaas of doorzichtige bak (ong. 30 cm hoog)
- bovenop folie met luchtgaatjes
- klimop uit de tuin
- klein vaasje voor de klimop
- keukenpapier onderin de vaas
- plantenspuit
- eventueel een satéprikker om ze uit de vaas te halen, als je het liever niet met
je handen doet.

De klimop haal ik uit de tuin en daarna was ik deze even onder de kraan. Ze
vinden het fijn op de verse, vochtige blaadjes, maar dat zal je zelf wel gaan zien.
Zelf zet ik de klimop in kleine vaasjes, zodat de takjes langer groen blijven. Ook
vinden ze het fijn om af en toe met water uit de plantenspuit wat te worden
besproeid. Wandelende takken hebben 'plakpootjes' en als ze lopen lijkt het of ze
dansen. Je kan ze makkelijk over je hand of kleren laten lopen.
LET OP!
Wandelende takken groeien door te vervellen. Een los velletje kan je dan zien
hangen, maar ze zijn niet dood!
Meestal eten ze deze velletjes op, anders zal je ze onderin de bak vinden bij het
verschonen. Als ze net zijn verveld, kan je die wandelende tak beter een dagje
met rust laten. Laat hem dan in de vaas en haal 'm er even niet uit. Als de
wandelende takken rode oksels krijgen, dan zijn ze volwassen en kunnen ze
eitjes gaan leggen. Het zijn allemaal vrouwtjes.
Ze hebben geen mannetjes nodig voor hun bevruchte eitjes! De eitjes zien er
echt anders uit dan de drolletjes, maar je moet wel even goed kijken.
Als je deze eitjes in een apart bakje met keukenpapier bewaart, dan komen er na
3 maanden jonkies uit.
Ben je enthousiast geworden? Breng dan een hoog bakje of (ranja)kan met een
deksel, mee naar school. Zorg je ook voor luchtgaatjes en een takje klimop? Dan
kunnen jouw wandelende takken (max. 2 per kind) daar zolang in tot je thuis
bent. Je kan ze bij mij in de klas ophalen. De makkelijkste tijd is van 10.00u 10.30u of van 11.30u - 12.00u.
Op dit moment weet ik nog niet hoe storm het loopt, want anders kunnen er
meer takjes opgehaald worden.
Als er een wandelende tak ondanks al jouw vertroeteling toch niet meer leeft,
kom dan sowieso maar een nieuwe halen.
Sfeerimpressie:

(een eitje)
Heb je nog vragen, mail dan maar, anders zie ik je wel met je bakje bij mijn
lokaal!
Groetjes,
Mieke Heinemann
Leerkracht gr. 1/2a
Speculaasactie - de uitslag
Wat zijn we trots op iedereen en wat hebben veel
kinderen ontzettend goed hun best gedaan. Uiteindelijk
zijn er dit jaar 3384 pakken speculaas verkocht!
Dat is veel meer dan vorig jaar.
Dit jaar wordt de opbrengst gebruikt voor de feestweek in
juni vanwege het 40-jarig bestaan.
De prijzen zijn dit jaar cadeaubonnen van Kids cadeau. Deze prijzen hebben we
tegelijk met de speculaas in de klassen uitgedeeld.
Namens deze weg willen wij Roel Castelijns ook dit jaar weer bedanken voor zijn
inzet met betrekking tot de speculaasactie en voor het bezorgen van de
speculaas op school. Hier zijn we heel blij mee.
De verdeling van de prijzen was als volgt:
1e prijs onderbouw waardebon € 12,50 Jaysen Heesters 1/2B (64 pakken)
2e prijs onderbouw waardebon € 10,00 Tess van der Linden 3A (49 pakken)
1e prijs bovenbouw waardebon € 12,50 Isa Brul 8A (95 pakken)
2e prijs bovenbouw waardebon € 10,00 Lynn Geurts-van Kessel 6/7B ..
.. (70 pakken)
Klassenprijs waardebon € 30,00 Groep 6/7B (394 pakken)
Iedereen super bedankt!
De Ouderraad

De volgende Polderik verschijnt 27 november.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

