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Start schooljaar
Maandagochtend zijn we goed gestart. We waren blij de kinderen weer te zien.
Het mooie weer heeft veel kinderen en teamleden goed gedaan, bruinverbrand
en uitgerust zijn we gestart. Wij hebben weer veel zin in een nieuw schooljaar en
willen er een gezellig en leerzaam jaar van maken.
Het was een grote domper dat we enkele leerkrachten naar huis moesten sturen,
preventief, omdat een collega in de vakantie besmet bleek te zijn met Covid-19.
De regels van de GGD/RIVM bepalen dat we uit voorzorg die collega’s die contact
hebben gehad 10 dagen in quarantaine moeten plaatsen.
Gelukkig blijken de collega’s toch genoeg afstand te hebben gehad en zijn de
testen negatief. We verwachten iedereen dinsdag a.s. weer op school (behalve
de zieke collega natuurlijk).
Voorstellen; Interimdirecteur Annelieke van Geffen
In de laatste week voor de vakantie hebben jullie Angelie uitgezwaaid. Zij gaat
een nieuwe uitdaging aan en de Polderhof moet dus op zoek naar een nieuwe
directeur.
Aan mij is gevraagd om de tijd te overbruggen en daar maak ik graag gebruik
van.
Al bij de eerste ontmoeting voel ik me welkom en tref ik een team dat hard
werkt om het onderwijs aan uw kind(eren) goed in te richten. Met de
Daltonprincipes als uitgangspunt biedt het werken in units veel kansen om
flexibel te organiseren. Allemaal met de intentie dat uw kind(eren) onderwijs
krijgt (krijgen) dat bij hem/haar past. Leuk om hier een bijdrage aan te leveren!

Ik zeg wel eens gekscherend dat ik al vanaf mijn vierde
levensjaar (inmiddels ben ik 58) in het onderwijs zit. Ik heb
gewerkt in de opleiding (Hogeschool van Utrecht), in de
begeleiding (schooladviescentra), in de
materiaalontwikkeling (Uitgeverij Malmberg) en op scholen
(diverse managementfuncties bij verschillende
schoolbesturen). Op dit moment werk ik ook op basisschool

De Teugelaar als interim-directeur. Ik combineer deze functies in nauwe
samenwerking met Femke. Wij verdelen de taken van beide scholen.
Door deze combinatie van werkzaamheden ben ik niet altijd op school aanwezig.
Nu is het door corona ook niet mogelijk om ‘binnen te lopen’. Ik ben dan ook
vooral bereikbaar per mail en telefoon.
Ik hoop dat u geen drempel ervaart door deze fysieke afstand. Wilt u meer
weten, heeft u vragen of wil u iets delen, zoek gerust contact. De administratie
kan in mijn agenda een afspraak plannen indien gewenst.
U kunt mij altijd bellen/mailen:
Annelieke van Geffen,
tel: 06-46788218
Anneliekevangeffen@saamscholen.nl
Voorstellen; Stagiaire Lieke van Rossum
Hallo allemaal,
Ik ben Lieke van Rossum 18 jaar oud. Ik woon in Maren-Kessel
samen met mijn ouders en tweelingzus. In mijn vrije tijd geef
ik ook dans en zwem training aan kinderen. Zelf zwem ik ook
bij Arethusa in Oss. Ik ben student van het ROC de Leijgraaf.
Dit schooljaar start ik met het laatste jaar van mijn opleiding
als onderwijsassistent. Ik loop dit schooljaar stage in groep 1/2
A .Ik zal in het begin van het jaar aanwezig zijn op maandag,
dinsdag en woensdag. En later in het jaar alleen op maandag
en dinsdag. Ik kijk er naar uit om er samen met alle kinderen
en leerkrachten een leuke en leerzame tijd van te maken
Traktatie van de ouderraad
Om de eerste schoolweek op een leuke manier af te sluiten (omdat de opening
van afgelopen maandag niet door kon gaan) zijn alle kinderen vandaag
getrakteerd op een ijsje van de ouderraad. Heel erg bedankt namens alle
kinderen!
Ouders in de school
Ouders mogen alleen het schoolgebouw binnen komen indien zij een afspraak
hebben met iemand van het personeel. Wij gaan er daarbij vanuit dat u de
richtlijnen van het RIVM in acht neemt (afmelden en nieuwe afspraak maken als
u klachten heeft en 1,5 meter afstand bewaren).
Als uw kind onder schooltijd een afspraak heeft (bijv. bij de huisarts), haalt en
brengt u uw kind via de hoofdingang en meldt u zich even bij de administratie,
hoofdingang links tweede deur. Zij helpen u dan verder.
Update situatie rondom preventieve quarantaine collega's unit 4-5
Gelukkig kunnen wij u bij deze laten weten dat er vooralsnog niet meer
besmettingen zijn vastgesteld bij de leerkrachten en onderwijsassistenten (unit
4-5 en groep 3) die deze week preventief thuis zijn gebleven. Zoals het er nu

naar uitziet zullen de leerkrachten vanaf komende week dinsdag weer gewoon
aanwezig zijn op school (in overleg met de GGD).
Informatieavond maandag 7 september
Vorige week hebben we in het bericht met informatie over het weer opstarten
van de school al laten weten dat de informatieavond van maandag 7 september
geen doorgang kan vinden zoals gebruikelijk. Aanstaande maandag ontvangt u
daarom van de leerkracht(en) van uw kind(eren) een SchouderCombericht met
daarin alle informatie die u anders tijdens de informatieavond had gekregen van
hen. Uiteraard hadden de leerkrachten graag persoonlijk kennis gemaakt met u,
maar zij zullen dat deze keer doen via SchouderCom. Hopelijk heeft u hier begrip
voor en met vragen kunt u in eerste instantie altijd terecht bij de leerkrachten
en anders bij een van ons.
AVG (Privacyverklaring)
Afgelopen 2 jaar hebben we bij alle ouder(s)/verzorger(s) geïnventariseerd
waarvoor zij wel en niet toestemming verlenen als het gaat om het verspreiden
van beeldmateriaal. Deze vraag zit ook standaard bij iedere nieuwe inschrijving.
Wij dachten dat deze inventarisatie ieder jaar opnieuw moest maar gelukkig is
dit niet het geval. Wel moeten wij alle ouder(s)/verzorger(s) er ieder jaar op
wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om hun toestemming te wijzigen. Dit kan
gedaan worden door contact op te nemen met de administratie.
Mochten er nog vragen zijn dan kan altijd contact opgenomen worden met de
administratie van school.

Luizencontrole
Wegens de huidige coronamaatregelen is het luizen pluizen
helaas niet mogelijk op school.
Middels de site https://www.rivm.nl/hoofdluis willen we hoofdluis
wel onder de aandacht brengen. De site bevat informatie en
filmpjes.
Het is heel belangrijk dat u uw kind thuis regelmatig controleer
op hoofdluis.

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

