nieuwsbrief september
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
september. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website.
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Jaaropening
Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen. We zijn inmiddels
alweer ruim een week aan de
slag. We zijn dankbaar dat we
alle kinderen uitgerust en gezond op school mochten verwelkomen. Als team hebben wij
er veel zin in om de kinderen
een veilig, leerzaam en gezellig jaar te geven. Een
jaar waarin de kinderen de juiste bagage meekrijgen.

Vandaag zijn we met de kinderen, de leerkrachten, ds. Boele en belangstellende ouders het jaar
gestart. Het thema van de jaaropening is: “Bouw
je mee?”. In de jaaropening stond het verhaal van
Nehemia centraal. Hij heeft samen met de inwoners van Jeruzalem de stadsmuren herbouwd. Iedereen mocht letterlijk zijn steentje bijdragen.
Ondanks tegenstand mochten ze met hulp van de
Here God de grote klus klaren. Met elkaar hebben
wij een aantal liederen gezongen, onder andere
psalm 127. In psalm 127 vers 1 staat: Als de Here
het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn
bouwers eraan; als de Here de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter. Met deze zekerheid
mogen we het jaar starten. Samen met Hem mogen wij bouwen aan een mooie school. Wanneer
we het samen met Hem doen, mogen we ook weten dat Hij ons zal zegenen en helpen.

Personeel
Dit schooljaar zijn er enkele nieuwe collega’s gestart op onze school: juf Jiska (groep 4), juf Annelieke (op de maandag in groep 5, 6/7 of 8), juf Karin (Dolfijngroep), juf Harmke (onderwijsassistent) en meester Stefan (directeur).
Juf Jiska en meester Stefan stellen zich hieronder
aan u voor. In de volgende nieuwsbrieven zullen
de andere collega’s zich aan u voorstellen.
Mijn naam is Jiska Wallaard, ik ben 25 jaar en
woon nu nog in Hoogblokland. Binnenkort ga ik in
Noordeloos wonen. Dit schooljaar ben ik gestart
als leerkracht van groep 4. Hiervoor heb ik twee
jaar invalwerk gedaan binnen TriVia. In mijn vrije

tijd sport ik graag en vind ik het heerlijk om een
boek te lezen.
De eerste week zit er al weer op. Een week waarin ik mocht genieten van veel (positieve) eerste
indrukken, de kinderen, de collega’s en alles wat
er verder bij kwam kijken. Ik heb onwijs veel zin
in dit schooljaar en hoop u allemaal te ontmoeten.
Per 1 augustus ben ik (Stefan van Ee) gestart op
de Eben Haëzer in Polsbroek. Vertrouwd, omdat
ik hier in het verleden heb gewerkt, maar ook
nieuw door de andere functie en de veranderde
teamsamenstelling. Ik heb veel zin om hier aan
de slag te gaan en samen met de kinderen, de
leerkrachten én de ouders te bouwen aan deze
school. Aanstaande informatieavond hoop ik me
aan u voor te stellen.
Op de maandag, de woensdag en de vrijdag ben
ik op de Eben Haëzer in Polsbroek. De dinsdag en
de donderdag op de Samuëlschool in Polsbroekerdam. Het mailadres waarop ik bereikbaar ben
is vernieuwd:
directie.ehspolsbroek@pcpotrivia.nl
U kunt mij natuurlijk ook bereiken via het Ouderportaal.

Informatieoverdracht
Kind – Ouder – School – Kind – Ouder – School
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Goede communicatie en informatieoverdracht is heel belangrijk voor het welbevinden van uw kind, uzelf en voor de leerkracht. Vanuit de school wordt u op verschillende
manieren geïnformeerd:
 De informatieavond aan het begin van het
schooljaar. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en geïnformeerd te
worden over de gang van zaken in de
groep.

 Algemene informatie vindt u in de schoolgids en het jaaroverzicht. De schoolgids
staat op de website en in de boekenkast
van het Ouderportaal. Het jaaroverzicht is
voor de vakantie ook via het ouderportaal
aan u verstuurd.
(Aan een nieuw jaaroverzicht wordt gewerkt, de inhoud veranderd niet, wel de
lay-out)
 Nieuwsbrief. Door middel van de Schoolbrief wordt u op de hoogte gehouden
over de actuele zaken. De nieuwsbrief
verschijnt maandelijks via het Ouderportaal. Urgente informatie welke eerder met
u gedeeld moet worden, wordt gedeeld
via nieuwsberichten of mededelingen in
het Ouderportaal.
 Het Ouderportaal. Vorig jaar zijn we gestart met het Ouderportaal. Via dit portaal
communiceert de leerkracht met u en
kunt u met de leerkracht communiceren.
Het Ouderportaal wordt gebruikt voor
klasseninformatie,
absentiemeldingen,
korte informatie
over het kind, enz.
Op het Ouderportaal
staat ook de agenda.
 De leerkracht informeert u over het werk en activiteiten van
uw kind in de groep. Dit schooljaar staan
er drie oudergesprekken gepland. Wanneer er urgente informatie over uw kind
gedeeld moet worden, communiceert de
leerkracht met u via het Ouderportaal of
de telefoon.

schoolreisje
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar
de schoolreisjes staan al weer voor de deur. Om
de drukke tijd voor de zomervakantie wat te verlichten, gaan we dit jaar in het begin van het jaar
op schoolreis.

Op dinsdag 18 september gaat groep 1 t/m 5 op
schoolreis. De leerlingen van groep 1 en 2 gaan
naar Teun en Fien, de eigen bijdrage is € 15 per
leerling. De leerlingen van groep 3, 4 en 5 gaan
naar Drievliet. De eigen bijdrage is € 20 per leerling. Op dinsdag 25 september gaan groep 6
t/m8 naar Nemo en daarna na Bounz. De eigen
bijdrage is € 18 per leerling.
U kunt de bijdrage(n) overmaken naar bankrekeningnummer NL 08 RABO 0127713700 ten name
van Trivia. Graag bij de omschrijving de naam en
groep van uw kind(eren) vermelden.

chromebooks. Verder zullen de chromebooks ingezet worden bij onder andere wereldoriëntatie.
Juist bij wereldoriëntatie willen wij uitgaan van
ontdekkend leren. Ontdekkend leren is onder andere het creatief en kritisch denken stimuleren.
Er wordt een beroep gedaan op ICT vaardigheden, kinderen werken onderling samen en leren
problemen op te lossen. Allemaal vaardigheden
die onze kinderen in de huidige maatschappij nodig hebben. De inzet van de nieuwe chromebooks
zal ons helpen deze lessen beter vorm te kunnen
geven.

Mede door een bijdrage uit de reserve van de
oudercommissie hebben we de eigen bijdrage
voor de schoolreisjes lager kunnen houden dan
de daadwerkelijke kosten zijn.

We hebben gekozen voor chromebooks met een
omklapscherm, zodat ze ook als grote tablet gebruikt kunnen worden. Op deze manier zijn ze uitermate geschikt om in de onderbouw te gebruiken. !

Het zou fijn zijn als de eigen bijdrage voor half
september betaald is.

Ouderavond: Meegroeien met je kind

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie
Marieke Zuidervliet
Nieuwe computers

Nieuwe computers
Ons onderwijs is steeds in beweging. Als school
moet je steeds keuzes maken hoe wij de kinderen
goed eigentijds onderwijs willen geven. De computer speelt hier natuurlijk een rol in.
Eind vorig schooljaar ben ik nauw betrokken geweest bij de aanschaf van 45 chromebooks. Allereerst is er in de school een dekkend wifinetwerk
gerealiseerd, zodat er overal gewerkt kan worden
met de chromebooks. De chromebooks worden
frequent ingezet in groep 6 t/m 8. In de loop van
het jaar zullen de andere groepen er ook mee
gaan werken.
In groep 6 / 8 wordt de verwerkingsstof van rekenen, Engels en deels van taal gemaakt op de

Op D.V dinsdagavond 25 september is er een
thema/ ouderavond op school. Het thema van
deze avond is; ‘Meegroeien met je kind’. In de
basisschoolperiode groeien kinderen van kleuter
naar puber. Daarin groeit ook de opvoedingsstijl
mee. Wat leert uw kind en wat kan het al in welke fase en hoe verloopt de morele ontwikkeling?
Maar ook onderliggende dilemma’s spelen mee:
de ideeën van ouders en de eigenheid van hun
kind, vasthouden en loslaten. Kortom: een boeiende bijeenkomst over opvoeden van kinderen
van 4 t/m 12 jaar. De avond start om 19.30 uur.
We hopen u te ontmoeten.
De School Commissie

Mededelingen
Informatieavond
De informatieavond is dit jaar op dinsdag 11 september. U kunt kennismaken met de groepsleerkracht(en) en krijgt informatie over wat er in de
groep gebeurt in de loop van het schooljaar. Omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk
ouders gebruikt kunnen maken van de informa-

tieavond, hebben wij gekozen voor de volgende
opzet:

De kozijnen en deuren worden komende periode
geschilderd, zodat de school er weer fris uitziet.

19.30 uur ronde 1 voor de ouders met leerlingen
in groep 1,3,5 en 7

Luizencontrole.

20.15 uur pauze, voorstellen Stefan aan de ouders
20.30 uur ronde 2 voor de ouders met leerlingen
in groep 2,4,6 en 8

Allen hartelijk welkom!

Vandaag zijn de kinderen van de onderbouw gecontroleerd op hoofdluis. Morgen zullen de oudere kinderen gecontroleerd worden. Het controleren van de kinderen in een intensief klusje. Daarom zoek het luizenteam versterking. Het zou fijn
zijn wanneer er drie moeders/vaders het luizenteam komen versterken.
U kunt zich beschikbaar stellen bij Carina Kastelein 0636457707

Schoolvoetbal
Het is nog onduidelijk of het schoolvoetbaltoernooi dit jaar zal doorgaan. Zodra wij dit weten,
wordt u geïnformeerd.

Veel handen maken
licht werk.

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het
delen van o.a. adresgegevens is niet meer toegestaan. Dat zal de school daarom ook niet meer
doen. U kunt in het Ouderportaal zelf aangeven
welke gegevens u inzichtelijk wil maken voor de
andere ouder(s), verzorger(s) van de klas. Dit
doet u bij de instellingen van uw account.

Op de fiets naar
school?

Ook het gebruik van fotomateriaal valt onder de
AVG. Binnenkort zullen uw wensen met betrekking tot het gebruik van fotomateriaal met behulp van het Ouderportaal geïnventariseerd worden.

Voor de vakantie heeft u via het Ouderportaal het
jaaroverzicht gekregen. Dit document vind ik niet
erg overzichtelijk. Binnenkort krijgt u op 1 A4tje
het jaaroverzicht met alle belangrijke data en gegevens van de school. Handig voor op de koelkast.

Gebouw
In de zomervakantie is de goot vervangen. De oude goot is diverse keren met Oud en Nieuw vernield.

Op dit moment staat het fietsenrek erg vol. Wij
vragen u, wanneer mogelijk, uw kind lopend naar
school te sturen wanneer u in de nieuwbouw van
Polsbroek woont.
Jaaroverzicht

Agenda

Agenda
Maandag 3 september
Dinsdag 4 september
Donderdag 6 september
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september
Dinsdag 25 september

Woensdag 26 september

Jaaropening, luizencontrole onderbouw
19.00 uur MR vergadering
Luizencontrole bovenbouw
Bijeenkomst gebedsgroep
Informatieavond
Spelenderwijs orkest (muziekhuis Oudewater)
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Spelenderwijs orkest (muziekhuis Oudewater)
Schoolreisje groep 6 t/m 8
Thema-ouderavond School Commissie: “Meegroeien met je kind”.
Spelenderwijs orkest (muziekhuis Oudewater)

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

