Ik laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik
(The Leader In Me)

Nieuwsbrief nummer 10 – 2019/2020 – 17 mei 2020
Belangrijke data
20-5: Persconferentie minister-president Mark Rutte over vervolg Corona maatregelen
20-5: leerlingenraad
26-5: Vergadering Medezeggenschapraad
1-6: Tweede Pinksterdag (school gesloten)
3-6: (Onder voorbehoud) Spreekuur GGD-verpleegkundige Marianne v.d. Kruis.

Beste ouder(s), verzorger(s),
We kijken terug op een fijne week waarin de school weer tot leven kwam.
Wat is het goed om de leerlingen weer te zien en te horen. En wat is het fijn om te merken dat
iedereen zich zo goed aan de richtlijnen houdt. Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor het begrip
en het opvolgen van de looproutes. Het halen en brengen van de leerlingen gaat zeer naar
tevredenheid.
Een klein knelpunt is het verschil in starttijden bij de kleutergroepen. Sommige leerlingen starten
namelijk gewoon om 8.30 uur (indien er oudere kinderen in het gezin zijn) en de rest start om 9.00
uur. Dit is wat verwarrend voor de leerlingen en ook voor het lesprogramma is het minder prettig.
We zijn aan het nadenken hoe we dit kunnen oplossen. Maar we wachten eerst de persconferentie
van het kabinet af en komen woensdag met eventuele aanpassingen.
Ook denken we volop na over hoe we voor de groepen 8 kunnen zorgen dat ze op een fijne manier
afscheid kunnen nemen van de basisschoolperiode.
Maar, al met al, zijn we enorm blij met de opstart van onze school. De samenwerking tussen jullie en
ons team is zeer prettig en we zien vooral blije en tevreden leerlingen.
Graag wens ik jullie een fijne zondag en een goede start van de nieuwe week.
Hartelijke groet, Jolanda Kleinjan

Een kleine foto impressie

Zorg voor de plantjes in het groepstuintje

Terugkijken op de thuiswerkperiode

Schrijf op een post-it hoe het is om weer naar
school te gaan

Berichtje voor een klasgenoot die de volgende dag
komt

Van de jeugdconsulenten
Welkom terug iedereen,
De kinderen mogen gelukkig weer naar school!
Om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven moet de school goed overwegen wie er allemaal
op school aanwezig kunnen zijn. Om deze redenis er voor nu gekozen om dit te beperken tot de
leerlingen en leerkrachten. Dit houdt in dat wij als jeugdconsulent nog niet aanwezig zullen zijn op
school.
Zodra we de begeleiding weer kunnen opstarten zullen wij contact leggen met leerlingen en ouders
van lopende trajecten.
Voor nieuwe vragen zijn wij wel bereikbaar, maar zullen vooralsnog voornamelijk telefonisch vanuit
thuis werken.
Daarnaast zijn het sociaal team en het Corona hulplijn in samenwerking met Forte Welzijn ook te
bereiken op onderstaande nummers.

Voor nu blijf gezond en tot snel weer op school!
Groeten,
De jeugdconsulenten van de Polder
Sociaal team: (024) 751 65 20
Corona hulplijn: (024) 204 96 99\

INGEZONDEN BERICHTEN

Thuis blind leren typen
De afgelopen periode hebben de kinderen meer dan anders schoolwerk via de computer gemaakt.
Het is heel handig wanneer je blind kunt typen. Kinderen die de typevaardigheid beheersen, hebben
hun werk sneller af. Doordat ze minder hoeven na te denken over wat ze typen, kunnen ze hun
aandacht meer richten op de opdracht. Het maken van de opdracht gaat daarom vaak beter.
Deskundigen van de Radboud Universiteit hebben dit vastgesteld.
Spelenderwijs leren
De typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig online thuis. Uw kind leert blind typen aan
de hand van een spannend spionnenavontuur. Dit zorgt voor extra motivatie. Bij een standaard
tempo oefent uw kind 5 keer per week 15 - 20 minuten. De cursus duurt dan 20 weken. Natuurlijk
kan uw kind de cursus ook versneld afronden. Na afloop van de typecursus typt uw kind blind en met
minimaal 120 aanslagen per minuut.
Via school is de Typecursus van LOI Kidzz tijdelijk extra voordelig
Om in deze periode blind leren typen voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken, biedt LOI
Kidzz tijdelijk een korting van € 70, -. Dit betekent dat de cursus tot en met dinsdag 30 juni 2020 € 99,
- kost (€ 8,85 bij betaling per maand). Ga voor inschrijven en meer informatie naar
www.loikidzz.nl/typen. Let op: Alleen via deze webpagina is het mogelijk om van de tijdelijke
aanbieding gebruik te maken.

