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4 & 5 septem- Studiedag, kinderen vrij
12 september

Informatie—avond

28 september

Voorleeswedstrijd

Nieuws van de directie
Beste ouders en/of verzorgers,
Wij wensen alle ouders, verzorgers en kinderen een fijn nieuw schooljaar!!

Met vriendelijke groet,
JH Mannessen, MA/M
Directeur SBO De Poldervaart

Belangrijke mededelingen
Brengt u uw kind(eren) op school neem dan afscheid bij de voordeur. De ouders van de Vosjes, de Egels
en de Stokstaartjes brengen hun kind(eren) naar de klas. Wanneer u met de leerkracht een afspraak wilt
maken kunt u dit na schooltijd doen. Korte, belangrijke mededelingen kunt u bij de balie aan Cindy doorgeven. Dit kan natuurlijk ook altijd telefonisch via 010-4701188.
Wanneer u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, vragen wij u met klem op de grote parkeerplaats te parkeren. Hierdoor hebben de taxi’s meer ruimte en wordt het veiliger voor onze leerlingen. We
zien te vaak dat het net goed gaat en we willen het risico niet lopen dat uw of andermans kind(eren) iets
overkomt. De fietsen moeten in het rek bij de gymzaal geplaatst worden en niet langs de muur van de
school.
Voor de deur van de school staan paaltjes. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om achter deze te
roken en niet voor de deur, ook niet bij slecht weer.

Verdeling intern begeleiders schooljaar 2017-2018
SBO De Poldervaart heeft twee intern begeleiders (IB´ers)+
Gyselle van der Schoor, aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Gyselle is dit jaar IB-er van de groepen Vosjes, Egels, Stokstaartjes, Jaguars, Otters en Zebra´s.
Sandra Lanser, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag.
Sandra is dit jaar IB-er van de groepen IJsberen, Panters, Wolven, Leeuwen en Tijgers.
De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en hebben regelmatig overleg over de kinderen in de
groepen.

Campina Schoolmelk
Schooljaar 2017-2018 start met goed nieuws! De overheid wil kinderen helpen om gezond te eten en te
drinken en heeft daarom vanaf dit schooljaar besloten de subsidie op schoolmelk te verhogen. Daarom is
vanaf het nieuwe schooljaar de prijs van schoolmelk met ruim 25% verlaagd naar €0,28 ct per pakje.
In het informatierek bij de ingang vindt u een folder met daarin alle informatie over schoolmelk. Hierin
staat vermeld hoe u uw kind aan kunt melden, maar u kunt ook terecht op www.schoolmelk.nl

Luizencontrole
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Wanneer er bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd wordt u door
Cindy hiervan op de hoogte gebracht. Controleer zelf ook regelmatig
uw kind, op deze manier zijn we er snel bij en kan het snel verholpen
worden. In het informatierek vindt u een folder met daarin tips om luizen te bestrijden.
Elke nieuwe leerling krijgt een nieuwe luizenzak op school. Als de luizenzak kapot is, kan er bij de balie een andere gekocht worden voor
€2,50 bij Cindy.

Even voorstellen!
Juf Amber
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Poldervaart,
Na jarenlang in Rotterdam gewerkt te hebben was ik toe aan iets nieuws.
Sinds dit schooljaar werk ik dan ook bij jullie op De Poldervaart. Ik heb er
heel veel zin in en heb al een leuke week achter de rug. Sommige van
jullie hebben me al gezien, maar nog lang niet iedereen.
Ik zal me even voorstellen;
Ik ben Amber Lengkeek, 38 jaar en woon mijn hele leven in Schiedam. Ik
hou van de zomer, het strand, mijn tuin, vakanties in het buitenland, skiën, knutselen en heel veel gezelligheid. Natuurlijk van nog heel veel meer, maar dat is teveel om op te
noemen. Ik wens jullie een heel fijn schooljaar!
Groeten juf Amber

Juf Elly
Mijn naam is Elly Versluis en ik ben dit schooljaar begonnen als leesspecialist op
de Poldervaart. Doordat juf Wilma met pensioen ging, volg ik haar op in de functie van leesspecialist.
Hiervoor heb ik 25 jaar op basisschool de Taaltuin in Schiedam gewerkt. Ik ben
opgeleid tot leerkracht en ben begonnen in het kleuteronderwijs. Door mijn interesse in kinderen met leer– en leesmoeilijkheden heb ik in 1997 de opleiding Interen Begeleider en Remedial Teacher gevolgd, en in de periode 2011-2013 de
opleiding tot leesspecialist.
Mijn man en ik hebben 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Ze wonen verspreid over
heel Nederland (en zelfs in India), waardoor we elkaar in hoofdzaak op verjaardagen en tijdens de logeerpartijtjes in de vakanties zien. Dat is elke keer weer een feest. Mijn hobby’s zijn lezen en fietsen. In
de zomervakantie maken we het liefst een trektocht op de fiets door Nederland. Sociale contacten met
collega’s en vrienden vind ik heel belangrijk. Ik ga graag naar het theater en met vriendinnen uit eten of
heerlijk op een terrasje genieten van de zon.
Wat mij aantrekt in de functie van leesspecialist is het samen zoeken naar oplossingen om belemmeringen die het lezen in de weg staan weg te nemen. Bouwen aan een behandelplan en samen met het kind
stap voor stap vooruitgang zien, motiveert mij enorm. Daar is geduld voor nodig en dat heb ik. De overstap naar de Poldervaart vormt voor mij een nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin in heb.
Als u kennis met mij wilt maken, omdat uw zoon of dochter bij mij extra hulp krijgt bij het lezen, kunt u
mij in de ochtend of aan het eind van de dag bij mij langs komen. Ik ben gewoonlijk van maandag t/m
donderdag in de school aanwezig.

Juf Judica
Dit schooljaar ga ik, Judica Lookman, op de Poldervaart muzieklesgeven. Elke maand kom
ik twee dagen les geven in alle klassen, om te beginnen op 20 en 21 september. We gaan
veel zingen en muziek maken, maar vooral samen veel plezier hebben. De school gaat
nieuwemuziekinstrumentjes aanschaffen, zodat alle kinderen in de klas mee kunnen doen.
Ik hoop dat alle kinderen hun ouders veel over de muzieklessen gaan vertellen!!

Nieuws uit de groepen
Vosjes en Egels
Zowel de Vosjes als de Egels hebben al een leuke schoolweek
achter de rug. Een week waarin we leuk gespeeld hebben, maar
ook al aan het werk zijn met ontwikkelingsmateriaal en het thema
“ik ben ik”.
Ook dit schooljaar zullen we samen nieuwe dingen leren en beleven en zult u regelmatig van ons horen in de nieuwsbrief. Wij
hebben er zin in en kunnen niet wachten om onze avonturen met
u te delen!

Stokstaartjes
De Stokstaartjes zijn, na een lange vakantie, natuurlijk ook
weer begonnen. De eerste periode worden er veel activiteiten
gedaan om elkaar goed te leren kennen. Zo zijn er spelletjes
om de namen goed te leren onthouden, maar vertellen de kinderen ook over hun hobby’s en wat in de vrije tijd doen.
We hebben ook al de voorkant van onze “Trots op” map gemaakt. In deze map worden alle werkjes verzameld waar dekinderen trots op zijn en aan het einde van het schooljaar zit
deze map helemaal vol!
De Stokstaartjes hopen op een fijn schooljaar. We zullen regelmatig wat schrijven voor in de nieuwsbrief
dus tot gauw!!

Tijgers
Wij vinden het heel leuk en gezellig met juf Monique en onze klasgenoten. We werken, we tekenen en we spelen. Wij moesten wel een beetje wennen en wij vinden
het leuk om dit jaar de Tijgers en groep 8 te zijn en dat we leren samen te werken.
Deze week zijn we begonnen met een logboek, daar schrijven we in aan welke afspraken we denken deze week.
Groetjes van Anton en Jaafar

IJsberen
Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hebben er heel veel zin in. Wat hebben we de afgelopen dagen
gedaan? Natuurlijk veel gepraat over de vakantie. De ene leerling is in Portugal geweest en de andere
naar Drievliet of Slagharen. We vonden het allemaal even leuk!
Op maandag hebben wij de verjaardag gevierd van wel 7 kinderen. We hebben voor elkaar gezongen en
de heeft getrakteerd namens alle kinderen die in de vakantie jarig zijn geweest.
(verder op volgende pagina)

We hebben zelf gelezen uit de kast of een boek wat van thuis is meegenomen en natuurlijk heeft de juf
al voorgelezen uit het boek “De Griezelbus 0”. Het is nog moeilijk om de concentratie vast te houden
maar we bouwen het iedere dag op e op vrijdag zaten we al 30 minuten geconcentreerd te lezen. Wij
willen namelijk heel graag leren lezen!
Eén van de leuke dingen van groep 6/7 is dat je ook kennis gaat maken met het vak Engels. Dit vinden
we superleuk en we kennen al een paar woorden in het Engels.
Verder hebben we een start gemaakt met topografie.
We willen namelijk wel weten in welke provincie Slagharen, Drievliet en de Efteling ligt. Bovendien willen
we weten waar wij wonen! Ook hebben we gezien
waar de Afsluitdijk ligt en welke eilanden er in Nederland zijn. Weten we het nog??? TVTAS (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog).
Over tips gesproken: Deacon herinnerde ons er nog
even aan hoe je kunt onthouden wat links en recht is.
“Met je linkerhand kun je namelijk de letter L maken.”
Bedankt Deacon!! Dit gebeurde tijdens de Kanjerles
waarin we leerden vertrouwen te hebben in elkaar.
De petten hebben we ook weer even besproken en uiteraard ook de combinatiepetten. Rishano mocht de
wit/rode pet dragen, want hij is de moppenkoning van de klas.
We hebben de verjaardag van Keano en Deacon gevierd (gefeliciteerd) en we hebben koken en techniek
gehad. De wentelteefjes waren heerlijk! Oh ja, hier is het recept:
1 ei, 2 schepjes suiker, een beetje kaneel, een witte boterham, een scheutje melk en een stukje boter
voor in de pan. Als eerste doe je het ei in een schaaltje, hierbij doe je 2 schepjes suiker en daarna ga je
dit klutsen. Vervolgens doe je er een scheutje melk bij en een beetje kaneel. Je doet je boterham erin en
dit wentel je om en om. Dan mag je een stukje boer in de pan doen en kun je het wentelteefje om en om
bakken. Als deze lekker bruin is aan beide kanten kun je er een beetje poedersuiker op doen.
Bij techniek hebben we geleerd hoe je bakjes kunt vouwen.
Tot de volgende keer!! Groeten van de IJsberen
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