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Nieuwsbrief 12 schooljaar 2021-2022  donderdag 18 november 2021 

 
Kalender november - december 
vrijdag 3 december    - Sinterklaasfeest 
woensdag 22 december   - Kerstviering 
donderdag 23 december   - groep 1 t/m 4 vrij  
donderdag 23 december   - groep 5 t/m 8 om 12.00u vrij 
vrijdag 24 december    - alle groepen vrij  
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie 
 

Informeert u ons als er sprake is van corona?  
Is er iemand in uw gezinssituatie ziek? Wij moeten het 
weten als het (mogelijk) corona-gerelateerd is. Zo 
kunnen we samen met u bekijken of uw kind wel of 
niet naar school kan komen en kunnen we voorkomen 
dat andere kinderen en onze teamleden besmet 
worden. Met elkaar kunnn we ervoor zorgen dat we 
geen groepen naar huis hoeven te sturen.  
Omdat wij bij ziekmeldingen in Social Schools niet 
kunnen zien of uw melding te maken heeft met 
corona-klachten vragen wij u persoonlijk contact met 
ons op te nemen als er sprake kan zijn van corona is 
bij uw kind of een huisgenoot, ook als de betreffende 
persoon nog niet is getest.  
Is er geen sprake van corona? Dan kunt u de 
ziekmelding via Social Schools doen.   
 
Rookvrije schoolpleinen 
Sinds vorig jaar augustus geldt in Nederland een 
rookverbod voor schoolpleinen. Vanuit de Gezonde 
School onderschrijven wij dit en vragen wij u niet te 
roken op het plein. Kinderen en jongeren moeten 
rookvrij kunnen opgroeien en daar hoort ook een 
rookvrij schoolplein bij.   

 

Schoolplein 
We vragen nog even uw aandacht om het schoolplein 
vrij te houden bij het brengen en halen van uw kind. 
Als alle ouders aan de rand van het schoolplein staan, 
houden wij in de ouderbouw het overzicht. Zo kan de 
leerkracht zien met wie uw kind mee naar huis gaat.  
Ook vragen wij uw aandacht voor huisdieren op het 
plein. Het is niet toegestaan om met honden op het 
schoolplein te komen. Gaat uw hond mee uw kind 
naar school brengen en halen? Wacht u dan met uw 
viervoeter aan de rand van het plein.  

 
 
Wij ruimen op en delen uit 
Het kan zijn dat uw kind binnenkort een leesboek mee 
naar huis krijgt. Dat boek hoeft niet terug.  
Wij zijn nl. bezig met opruimen van onze kasten en 
van materialen die in goede staat zijn, maar die op 
school niet meer worden gebruikt. Zo kunnen we in 
januari onze nieuwe kasten weer netjes inrichten. 



 
Kinderzwerfboeken 
We brengen graag onze Kinderzwerfboeken nog een 
keer onder uw aandacht. De Polderhof is in oktober 
een Kinderzwerboekenstation gestart op school: 
kinderen mogen een zwerfboek (met speciale sticker) 
mee naar huis nemen om thuis te lezen. 
Als het boek uit is mag het weer terug naar ons 
zwerboekenstation. Het boek mag ook verder 
zwerven, door het aan een ander kind door te geven 
of door het boek bij een ander zwerfboekenstation 
weer in te leveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stemt u vandaag voor 17u op Kinderzwerfboek?  
We hebben van Kinderzwerfboek.nl al twee keer een 
collectie nieuwe kinderboeken gekregen. Deze 
organisatie verdient onze steun, het zorgt ervoor dat 
álle kinderen de kans krijgen om mooie boeken te 
lezen. Tot vandaag 17.00u kunt u stemmen op 
Kinderzwerfboek, zij kunnen nl. bij de actie “Warm 
Hart” een geldbedrag winnen. Zo kunnen ze nóg meer 
boeken kopen. Hier kunt u uw stem uitbrengen.  
 
Morgen ontvangt u onze schoolkrant 
We starten dit jaar met een echte schoolkrant.  
Om papier en kosten te besparen wordt de 1e 
schoolkrant morgen digitaal verspreid. Door iets te 
schrijven voor de schoolkrant stimuleren we de  
schrijfbevordering en door het werk van andere 
kinderen te lezen stimuleren we de leesbevordering 
van onze leerlingen.   

https://kinderzwerfboek.nl/voor-kinderen/
https://kro-ncrv.nl/acties/actie-warm-hart/inzendingen/nationaal-fonds-kinderhulp-kinderzwerfboek


 


