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Voorleeswedstrijd woensdag 11 november
Woensdag 11 november j.l. hebben voorleeskampioenen uit groep 7 en 8
gestreden om dé voorleeskampioen te worden van De Polderhof.
Chris uit groep 8a, Amy uit groep 8b, Anouk uit 6/7a, Evelien uit 6/7 b en Luca
uit groep 6/7c waren klassenkampioen geworden en lieten hun voorleestalenten
horen aan de groep 6, 7 en 8. De jury die dag was Juf Britt, Juf Lieke en Juf
Vera.
Wij hebben die dag vanwege Corona de voorleeswedstrijd digitaal bekeken. In de
aula zaten de juryleden en de kampioenen en de klassen bekeken ieder in eigen
klas de voorleeswedstrijd door middel van een live-stream. Dit ging hartstikke
goed en zo hebben we met zijn allen van onze voorleeskampioenen genoten.
Nadat ieder kind had voorgelezen ging de jury in beraad. Het was een zeer
moeilijke keuze, maar ze zijn eruit gekomen. De voorleeskampioen van de
Polderhof is geworden: Amy uit groep 8b. Hartstikke goed gedaan Amy. Proficiat!
Amy gaat zich nu voorbereiden op de Osse kampioenschappen.
Wij wensen haar heel veel succes!
Hieronder een impressie van de wedstrijd:

Verkeer: controle fietsverlichting
Wat fijn dat het dit jaar is geluk om thuis de fietsen te controleren!
Bedankt voor uw medewerking en als het kan is het volgend jaar weer gewoon
op school.
Voor de groepen 1 tot en met 3 werd er een kleurwedstrijd gehouden. Dit zijn de
winnaars:
1/2A: 1e plaats > Dani, 2e plaatsen> Lennard en Soof
1/2B: 1e plaats > Lynn, 2e plaatsen> Jesse en Lieke P
1/2C: 1e plaats > Fay, 2e plaatsen> Enza en Senn
3A: 1e plaats > Tony, 2e plaatsen> Suze en Vins
3B: 1e plaats > Fay, 2e plaatsen> Zoë en Ryan
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Bij bijna alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 was het gelukt om de fiets
thuis te laten controleren. Er waren zelfs kinderen met een nieuwe fiets, nou dan
moet die verlichting wel helemaal in orde zijn!
Er kwamen 191 checklists terug en er zijn er 222 meegegeven. Dat is ongeveer
85% van de fietsen die thuis zijn gecontroleerd.
Alle kinderen uit de groepen 4/5, 6/7 en 8 hebben inmiddels een gadget
gekregen van hun leerkracht.
Gelukkig kunnen ze deze maanden weer veilig in het donker op hun fiets
stappen!
Sinterklaasviering
Ook dit jaar kunnen wij Sinterklaas verwelkomen op de Polderhof. Gelukkig heeft
de Sint toegezegd te komen en hij zal zich daarbij houden aan de geldende
regels van dit moment. Ook zullen de Sint en zijn Pieten getest worden, voordat
zij bij ons op school zullen komen.
Vanwege de corona maatregelen zal de viering er wel anders uitzien dan andere
jaren.
De ontvangst van de Sint zal dit jaar niet op het schoolplein zijn omdat we
anders te veel beweging verwachten van ouders op het schoolplein en we
misschien de 1,5 meter afstand niet kunnen bewaren.
We vragen u om uw kind op 4 december naar school te brengen zoals dat op dit
moment gebruikelijk is. Uw kind gaat gewoon de klas in en daarna zal de
Sinterklaasviering starten.
We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en hopen u volgend jaar
weer allemaal te mogen begroeten om Sinterklaas hartelijk welkom te heten op
ons schoolplein.

De volgende Polderik verschijnt 11 december.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

