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WELKOM aan Marjon Dorjee
Maandag 4 januari is de eerst officiële werkdag van onze nieuwe directeur
Marjon Dorjee.
Afgelopen maanden is Marjon al een aantal dagen op school geweest. We hebben
als team dus al een beetje kennis met elkaar kunnen maken en dat is heel goed
bevallen.
Marjon heeft zich al eerder via de Polderik aan jullie voorgesteld. Er zullen zeker
momenten komen waarin jullie op een andere manier nader kennis kunnen
maken.
Voorlopig moeten we ons helaas aan de voorgeschreven COVID maatregelen
houden.
We heten Marjon van harte welkom in ons team, op onze school! We zien met
vertrouwen het nieuwe jaar 2021 tegemoet.
Vertrek Shirley van Toor
Afgelopen tijd was er ineens een mooie kans op een mooie baan op collegabasisschool De Korenaer. Shirley heeft flink nagedacht, de stoute schoenen
aangetrokken en gesolliciteerd.
We zijn heel trots op Shirley dat ze zo goed uit de procedure gekomen is en
wensen haar héél véél succes en werkplezier op De Korenaer vanaf 4 januari
2021 en gaan haar erg missen.
Helaas kunnen we geen bijzonder afscheid nemen in deze COVID-19 tijd maar
zullen dat op een kleine bescheiden manier doen komende vrijdag.
Shirley, dank voor al je inzet en betrokkenheid bij onze kinderen en collega’s de
afgelopen jaren! Het gaat je goed.
Ontwikkelingen SAAM*
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Heel graag nemen wij u mee in de ontwikkelingen, waar we SAAM* voor staan:
Inclusiever onderwijs
SAAM* gaan we naar inclusiever onderwijs! En wat is dat dan? We willen zoveel
mogelijk kinderen onderwijs blijven geven op onze scholen, ook als zij extra
ondersteuning nodig hebben. Dat komt overeen met wat we in onze
uitgangspunten stellen: iedereen is welkom op onze scholen en kindcentra, ieder

kind mag zijn wie hij of zij is. We willen ieder kind een passende plek bieden, ook
als we daarvoor onze grenzen moeten verleggen. We willen samen
verantwoordelijk zijn voor kansen voor alle kinderen, vanuit solidariteit en
professionaliteit.
Anders arrangeren
Alle scholen van SAAM* hebben het uitgangspunt: ‘kinderen krijgen de
ondersteuning, die ze nodig hebben’. De directeur, intern begeleider en leraren
van de school kijken samen met bovenschoolse collega’s van SAAM* en collega’s
van het samenwerkingsverband welke ondersteuning kinderen en leraren op die
school nodig hebben. Samen wordt gekeken hoe deze ondersteuning het beste
georganiseerd kan worden en wie hiervoor nodig zijn.
De kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning werken nu nog vaak
met een ondersteuner buiten de klas. Hoe mooi zou het zijn als die ondersteuner
IN de klas werkt met kinderen? Zo zijn er meer handen – wat zo gewenst is – in
een klas en is er directe verbinding tussen kinderen, leraren en de
ondersteuner(s). Ook profiteren op deze manier alle kinderen van de
ondersteuning in de klas.
Een verschil met de huidige werkwijze is dat het ondersteuningsbudget niet
direct gekoppeld wordt aan een kind, maar aan de ondersteuningsbehoeften van
alle kinderen in de klas en in de school. Op die manier kan de ondersteuning
efficiënter ingericht worden op de scholen en kan het budget effectiever besteed
worden.
Mochten over het anders arrangeren nog vragen zijn, neem dan gerust contact
op met de intern begeleider.
Op dit moment zijn er op De Polderhof nog een aantal individuele
arrangementen. Daarnaast hebben we al een stap in de richting van anders
arrangeren gemaakt met een tweetal groepsarrangementen, die onlangs zijn
aangevraagd.
Thea de Ruiter, Carla Geurts en Janneke van Maasbommel.
Intern begeleiders.
Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Er staat weer een nieuwsbrief klaar van Centrum Jeugd & Gezin Maasland.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Veel leesplezier!
Wij wensen je graag fijne feestdagen en een gezellige start van 2021!
Team Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Kerstcommissie
Hoi allemaal, het is geen originele zin, maar wat een raar jaar is dit
toch!
Wij als ouderraad zijn gewoon aan het afkicken, want wat willen we
toch leuke dingen organiseren voor de kinderen maar het kan en
mag gewoon niet.
Wat we kunnen doen, dat doen we. Denk aan de speculaasactie,

schoolfoto’s en alles regelen rondom de Sint.
Maar wat is het toch jammer dat we ook met de Kerst nu niet groots uit kunnen
pakken. Wat we wel kunnen doen, doen we ook. We hebben een kleinigheidje
voor alle kinderen kerstvrijdag én misschien nog een lekkere aanvulling bij het
ontbijtje. Maar dat weten we later deze komende week pas.
Juist deze periode, de laatste maand van het jaar is een tijd van samenzijn,
samen iets moois vieren en genieten van de lichtjes in het donker.
Daarom nu dit berichtje;
we willen jullie ouders, het team maar ook zeker de leerlingen
vanuit de ouderraad alvast een hele fijne vakantie toe wensen
&
een prachtig, goed en vooral gezond 2021.
Weet dat we aan jullie denken.
Wij proosten op een nieuw jaar waarin we veel meer kunnen gaan organiseren.
Geniet van het samenzijn met de mensen om je heen en maak zelf de lichtjes in
het donker.
Vier wat je kunt vieren, hang zelf die slingers op en leave a little sparkle
wherever you go…
Groetjes namens
iedereen van de
ouderraad!

Kerstgroet
Wij wensen iedereen hele gezellige kerstdagen maar
bovenal een gezond en gelukkig 2021!!
Namens team De Polderhof

De volgende Polderik verschijnt 8 januari.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

