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Goede vrijdag
Zoals verschillende ouders al opgemerkt hebben staat vrijdag 2 april in de
SchouderCom agenda, lichtgrijs gekleurd. Dit zou betekenen dat het een vrije
dag is. Hierdoor is enige verwarring ontstaan.
Bij deze; vrijdag 2 april is een gewone schooldag.
Communicatie met school
Wat is het jammer dat we jullie nog steeds niet in de school kunnen
verwelkomen! We missen de momenten waarop de kinderen trots hun werk
kunnen laten zien, en waar we even kort kunnen bijpraten. We snappen dat dit
andersom net zo is. Mocht je iets willen bespreken met de leerkracht van je zoon
of dochter, een gesprekje plannen via de telefoon of Teams na schooltijd kan
gewoon! Stuur hiervoor de leerkracht een berichtje via Schoudercom met een
korte beschrijving waarover je wilt bijpraten.
Mocht je je kind ziek willen melden, kun je dit zowel telefonisch (0412-690353)
als met een bericht via Schoudercom doen aan de administratie. De administratie
geeft de melding door aan de leerkracht.
Thea met pensioen
Tijdens de Daltondag op 17 maart namen we, helaas,
afscheid van juffrouw Thea.
Bedankt
En toen was het 17 maart. De dag die we hadden
afgesproken voor mijn afscheid van De Polderhof. Deze
dag viel heel mooi samen met de nationale daltondag die
ik jaren mee heb mogen organiseren als
daltoncoördinator.
En wat een afscheid was het. Toen mijn man Hans en ik op school arriveerden
werden we welkom geheten door onze twee kleindochters Suze en Dani. Wat een
leuke verrassing.
Op een groot hart konden we het programma van de ochtend lezen. Onder het
genot van koffie en iets lekkers werd ons gevraagd een winnaar per groep te
kiezen uit de gemaakte tekeningen die betrekking hadden op de vijf
kernwaarden van Dalton. Hierna mochten we in de groepen de winnaars bekend
maken en kon ik tegelijk afscheid nemen van de leerlingen.

Aan het eind werden we nog verrast door opgenomen afscheidsvideo’s van
iedere groepen en werd ik toegezongen door het team. Met een mooi cadeau en
een “Coronaproof” lunchpakket hebben we toen afscheid van elkaar genomen.
Ondanks de beperkingen m.b.t. Corona heb ik op een hele fijne manier afscheid
kunnen nemen van De Polderhof, waar ik ruim 26 jaar als leerkracht en intern
begeleider werkzaam ben geweest.
Nogmaals bedankt team, leerlingen en ouders voor de jarenlange samenwerking.
Thea en Hans de Ruiter

Nationale Daltondag
Op 17 maart was het Nationale Daltondag. Zoals juf Thea al schreef, hebben we
die dag een start gemaakt met drie graffiti-kunstwerken die in de school zullen
komen. Alle kinderen hebben een van de vijf kernwaarden (verantwoordelijkheid,
samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) mogen tekenen/
schilderen/ knippen/ plakken/ scheuren etc. Per groep heeft juf Thea de mooiste
kunstwerken gekozen, die samen per unit tot
een kunstwerk op de muur zullen worden
gevormd!
Vlak voor de meivakantie zullen ze
daadwerkelijk, onder begeleiding van een
graffitikunstenaar, worden gespoten. Het
eindresultaat zullen we natuurlijk trots met jullie
delen in een volgende Polderik!

Voor nu vast een impressie van de winnende ontwerpen;

Bericht van de MR
Beste ouders,
Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) willen wij jullie graag blijven informeren
over zaken die op dit moment spelen en onze aandacht hebben.
Op 26 januari en 9 maart jl. werd er door de MR, in verband met de
Coronamaatregelen, online vergaderd.
Tijdens de januarivergadering sloot onze nieuwe directeur Marjon Dorjee hier
voor het eerst aan, en gaf een toelichting over de doelstellingen en
ontwikkelingen binnen de school voor het komende jaar. Daarnaast was het
opnieuw openstellen van de school, de kwaliteitsborging van de lessen, maar ook
het welzijn van de kinderen een belangrijk punt. In de week voorafgaande aan
het openstellen van de school zijn deze uitgangspunten nogmaals besproken.
Op 9 maart werd de financiële rapportage van boekjaar 2020 (januari tot en met
december) met ons gedeeld en toegelicht door Marjon. Zoals in de media
kenbaar is gemaakt en toegezegd door minister Slob, wordt er extra geld
toegekend aan het onderwijs. Het geld is er nog niet maar er wordt serieus
gekeken waaraan dit besteed gaat worden.
Verder is er gesproken over het werkverdelingsplan en de werkdrukregeling; dit
gaat verder uitgewerkt worden en de plannen worden gedeeld met de MR.
Om de rol van de MR ook voldoende invulling te kunnen blijven geven, hebben
een aantal leden van de MR een bijscholing gevolgd. Hierin werd gesproken over
de rol, de taken en verantwoordelijkheden van een medezeggenschapsraad in

het basisonderwijs. Dit heeft tot mooie nieuwe inzichten geleid, waar wij als MR
de eerstkomende maanden mee aan de slag gaan.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus neem gerust een keer deel. De
volgende vergadering is op 20 april 2021 om 20:00 uur. Deze zal i.v.m. de
lockdown online plaatsvinden via Teams. Wil je graag meeluisteren en
deelnemen, stuur dan even een mailtje naar onderstaand e-mailadres zodat wij
een uitnodiging kunnen sturen.
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de leden of
via mr.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

KIES groep
Beste ouders/verzorgers,
We willen jullie graag inlichten over de start van de KIES groep.
KIES in het kort
Het aanvankelijk meest bekende programma van KIES, is de spel
en praatgroep voor kinderen van 7-12 jaar met gescheiden ouders. KIES staat
voor Kinderen In Een Scheiding. Eerder ook wel Kinderen In Een Echtscheiding
situatie. Bij de spel en praatgroep KIES, kortweg KIES of KIES groep, wordt
onder leiding van twee KIES coaches, aan de hand van de KIES coaching
methodiek, in 8 bijeenkomsten van een uur, het proces van de scheiding
doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met
verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep
kinderen. Voorbeelden van de werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve
werkvormen, spel en stellingen. De 8-10 kinderen in de groep leren beter met
hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan.
Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor
wat ze als moeilijke dingen ervaren. Als kind en ouders komen jullie door het
doorlopen van het KIES programma en de werkvormen met elkaar in gesprek
over de scheiding. Door deelname aan KIES doorloopt elk van jullie z'n eigen
proces (als ouder door de vragen van je kind en eventuele gesprekjes of door de
informatie tijdens de ouderbijeenkomst) en krijgen jullie handreikingen en
handvatten om elkaars positie beter te kunnen zien en begrijpen. Daardoor kun
je steeds opnieuw ook zelf kiezen hoe je met jullie situatie van de scheiding en
de vragen van je kind om kunt gaan. Van allebei de ouders met gezag is
toestemming voor deelname noodzakelijk, dit is wettelijk zo bepaald. Vooraf is er
er een informatie en nadien een evaluatie bijeenkomst.
Woensdag 12 mei van 15.30u tot 16.30u zal de eerste bijeenkomst plaats
vinden.
Locatie: IKC Regenboog, Lijsterlaan 2 in Oss.
Er zijn in totaal 8 bijeenkomsten. Voor de start van de KIES groep is er een
informatiebijeenkomst voor ouders. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we jullie
wat de KIES groep inhoudt en hoe de bijeenkomsten er uit zien.
De informatiebijeenkomst staat gepland op woensdagavond 28 april van 18.30u19.30u.

Dit is een online bijeenkomst. We sturen u hiervoor een digitale uitnodiging.
Uw kind is definitief aangemeld zodra wij de aanvraagformulieren, zie bijlage,
hebben ontvangen (Let op: Beide ouders moeten deze hebben ingevuld en
ondertekend).
Voor vragen kunt u, per mail of telefonisch, contact opnemen met de KIES
coaches;
Adriëtte: Adriettevandenbergh@saamscholen.nl 06-24945327
Sabine: Sabinevangessel@saamscholen.nl 06-14056627

Piep-Club
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar met een moeilijke thuissituatie
Als er thuis spanningen zijn kan dat lastig zijn voor uw kind. Voor kinderen is het
moeilijk om te praten over hun gevoelens en zij kunnen bepaalde gebeurtenissen
minder goed plaatsen. Dit komt omdat kinderen niet alles kunnen overzien en
dingen op zichzelf betrekken. De Piep-Club kan hierbij helpen.
De Piep-Club wordt uitgevoerd door een medewerker van Indigo en een
medewerker van ONS Welzijn.
Bijgaand bij deze Polderik vinden jullie meer informatie van Indigo en
ONS Welzijn.

De volgende Polderik verschijnt 9 april.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

