Doe-morgen
Elk schooljaar is er een projectweek of een
doemorgen voor de hele school. De
projectweek wordt afgesloten met een
kijkavond, bij een doemorgen worden die
ouders betrokken die een taak hebben. De mate
van betrokkenheid varieert per groep en soort
project. Hierover wordt geïnformeerd via de
Polyander Periodiek of aparte informatie.

Alfabet voor (nieuwe) ouders
De basisschool, een nieuwe fase, een
wereld op zich. Dit alfabetje is bedoeld
als handig ´woordenboekje´ voor ouders
die nog niet zo lang via hun kind aan de
school verbonden zijn. Uit ervaringen
van veel ouders bleek, dat vanuit school
en door ervaren ouders dingen bekend
worden verondersteld die dat nog niet
zijn als men net de school binnenkomt.
Daarom zijn een heleboel
wetenswaardigheden hieronder
weergegeven, alfabetisch gerangschikt.
Naast het contact met de zorgouder en
andere ouders is dit bedoeld om ook
ouders snel gewend te laten zijn aan het
schoolgebeuren.

Excursies en schoolreisjes
Door de zorgouder zal nu en dan gevraagd
worden excursies te begeleiden. Het kan gaan
om meewandelen, maar meestal wordt
gevraagd chauffeur te zijn. Of andere, kleinere
kinderen mee kunnen is afhankelijk van de
excursie. Bij het schoolreisje voor de kleuters
naar de speeltuin gaan ook altijd ouders mee
en sinds 2012 worden ook voor de kinderen in
hogere groepen ouders meegevraagd. Het gaat
dan om een hele dag.

Batterijen sparen
Ook op school staan twee tonnen om lege
batterijen in te gooien. Er staat er één in de
kleuterhal en één bij het lokaal dat grenst aan
de gemeenschapsruimte.

Fietsen naar school
Voor de kleuters is er een fietsenrek op het
kleuterplein. Het is de bedoeling dat de
kleuters daarin hun fiets plaatsen of tenminste
achter het hekje hierbij. Het hek van het plein
is tijdens schooluren op slot. Vanaf groep 3
gebruiken kinderen de fietsenrekken op het
grote plein, waarvan ook tijdens schooltijden
de hekken op slot gaan. Ouders kunnen hun
fiets plaatsen in het rek naast de hoofdingang.

Broodtrommel, snoepje?
Sommige ouders hebben de gewoonte hun
kind voor na het brood een snoepje mee te
geven in de broodtrommel. Dringend wordt
ieder verzocht dit te beperken tot een enkel
snoepje.

Inloopmorgen
Eén keer per jaar is er een inloopmorgen op
school. Vanaf ongeveer 10.00 uur mogen
ouders/verzorgers een kijkje komen nemen in
de klas. Voor de kleinsten is er dan een crèche.

Cartridges
Lege cartridges kunnen worden ingeleverd in
de daarvoor bestemde dozen in de
gemeenschapsruimte.

In kleuterklas brengen
Kleuters worden door hun ouders/verzorgers
tot in het lokaal gebracht. Veel ouders lezen
dan nog iets voor of nemen op een andere
manier afscheid van hun kind. Het is niet de
bedoeling dat zij daarbij andere kinderen in de
weg zitten. Heeft men dingen te bespreken met
de juf, dan kan dit beter op een ander tijdstip.

Contactavond: geen lekkers in kastje/op
stoel
Het was de gewoonte van veel ouders om bij
bezoek van de contactavond iets lekkers achter
te laten op het tafeltje/stoeltje van hun kind.
Op advies van de zorgouders is dit niet langer
toegestaan.
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Tijdens het eten wordt niet gepraat, na
ongeveer 15-20 minuten leest de juf een stukje
uit een kinderbijbel/dagboek voor en sluit af
met een formuliergebed en dan gaan de
kinderen naar buiten. Bij regen spelen ze
binnen.
Buiten hanteer je de regels die gelden voor het
kleuterplein – heeft de juf op een
geplastificeerde A-viertje beschikbaar - en je
draagt de WC-kettingen. Eén jongetje en één
meisje mogen tegelijk, alleen als ze de WCketting om hebben.
Rond 13.00 uur komt de juf de kinderen halen,
het kind van wie de ouder oppast, mag samen
met een ander kind uit de klas de oppasouder
uitzwaaien.
De zorgouder maakt een rooster, waarbij zij
rekening houdt met mogelijkheden die vooraf
zijn doorgegeven.

Kaartenverkoop Woord en Daad
In het najaar worden door de leerlingen van
groep 5 t/m 8 kaarten verkocht ten bate van
Woord en Daad.
Kledinginzameling
Elk najaar wordt er in oktober kleding
ingezameld voor de stichting Kom Over en
Help. Informatie hierover wordt gegeven via
de Polyander Periodiek.
Kleuternieuwsbrief en werkthema´s
Per twee schoolweken krijgen de kleuters de
Kleuterwerkweek voor hun groep mee: een
dubbelzijdig A-viertje met informatie. Om de 5
à 6 weken hebben de kleuters een nieuw
thema, wat in de Kleuterwerkweek wordt
aangekondigd. Steeds is het dan de bedoeling
dat kinderen spullen mee mogen brengen die
verband houden met het onderwerp. Dit
kunnen boekjes en plaatjes zijn, maar ook heel
andere dingen. Bij kamperen kun je naast
vakantiegidsen bijvoorbeeld ook denken aan
plastic borden, een zaklamp, etc. Is het thema
voorbij, dan komen de spullen weer terug. Ze
moeten wel voorzien worden van een naam.

Pannenkoeken bakken
In de laatste schoolweek wordt er gezamenlijk
met alle kinderen pannenkoeken gegeten. De
kinderen van groep 8 delen deze uit. Hiervoor
worden ouders gevraagd of ze willen bakken.
Je krijgt van school pakken pannenkoekenmix.
Voor melk en eieren moet je zelf zorgen. Het
is de bedoeling dat je zelf zorgt voor bezorging
van zo mogelijk warme , met suiker en stroop
belegde, pannenkoeken. Mee-eten is niet de
bedoeling, het is echt voor de kinderen.

Maandopening
De eerste maandagochtend van de maand vindt
er maandopening plaats. Alle kinderen van de
school komen samen in de
gemeenschapsruimte. Er wordt een
Bijbelverhaal verteld, mededelingen worden
gedaan, er wordt samen meegeleefd en
gebeden voor zorgen en zegeningen en de
regel van de maand wordt uitgelegd.

Parkeren
Rondom de school is er parkeergelegenheid in
de vakken aan de Atmosfeerstraat, bij de flats
aan het begin van de straat en achter de
woningen aan de Stratosfeerstraat.

Overeten en oppassen op het plein
Nagenoeg alle kinderen eten tussen de middag
op school. In de groepen 1 en 2 is hierbij een
ouder aanwezig, die daarna ook pleinwacht is.
Bij de kleuters wordt een oppasouder om 12.00
uur verwacht in de klas, om daar mee te eten of
in elk geval aanwezig te zijn om bekers open te
draaien e.d.. Indien gewenst mogen oudere
kinderen uit hetzelfde gezin dan aansluiten tot
12.45 uur.

Plakboeken plakken
De meeste werkjes van de kleuters worden in
een plakboek geplakt. Om te voorkomen dat de
juf of onderwijsassistent uren aan het plakken
is, mag elke kleuter – onder begeleiding van
ouders – de werkjes zelf inplakken. Enkele
keren per jaar wordt daarvoor uw
medewerking gevraagd. Het gaat om een uurtje
aan het begin of het eind van de schooldag.
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Pleinwacht
Vanaf groep 3 spelen de kinderen op het grote
plein. Elke middag is hier pleinwacht
aanwezig. Omdat wettelijk bepaald is, dat de
leerkrachten pauze hebben, wordt de
pleinwacht gevormd door de ouders. Per dag
worden hiervoor 2 (vrijdag) of 3 ouders
ingeroosterd.
Pleinwacht op het grote plein duurt van 12.15
uur tot 12.45 uur gemarkeerd door de bellen.
Er moet een ´pleinwachtboek´ worden
ingevuld na afloop, elke ouder neemt een zgn.
WC-kaart mee naar buiten. Je bent met drie
ouders, die zich verdelen over drie gedeelten
van het plein: het tafeltennisgedeelte, het
speeltoestelgedeelte en bij de grote deur.
Eventuele voorvallen meld je in het logboek,
dat in de personeelskamer ligt. Je meldt je bij
de hoofdingang (kleuteringang). Ernstige
voorvallen (brutaal gedrag enz.) worden
gemeld bij de leerkracht, die daarvoor
verantwoordelijk is. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen alle ouders een
pleinwachtrooster met de regels die op het
plein gelden.
Kleuters uit het gezin van de pleinwacht
mogen evt. het halfuurtje meespelen op het
grote plein.

Schoolwas
Theedoeken, vaatdoeken en keukendoeken
worden twee keer per week gewassen door
ouders. Eén van de zorgouders maakt een
rooster, zij benadert hiervoor ca. 40 ouders, die
dan jaar twee keer aan de beurt zijn. De was
wordt vanzelf, via één van de kinderen,
toebedeeld of een dag na de afgesproken
datum. Het betreft per keer ongeveer een halve
trommel.
Schoonmaken
Twee keer per schooljaar wordt het hele
schoolgebouw grondig gereinigd. Ouders die
hieraan meedoen, er zijn er heel wat nodig,
nemen zelf hun schoonmaakspullen mee. Alle
ouders worden hier in de laatste periode van
het schooljaar voor benaderd. Ouders die niet
in de gelegenheid zijn op de schoonmaakavond
aanwezig te zijn, worden gevraagd om thuis
speelgoed schoon te maken.
Speelgoeddag
Ongeveer eens per maand is het speelgoeddag.
Kinderen mogen dan, als ze dat willen, iets van
thuis meenemen wat geschikt is om op school
mee te spelen. De variatie kan groot zijn: de
een neemt een autootje mee, de andere een
compleet Nijntje poppenhuis-met-toebehoren.
Het speelgoed wordt onder de stoel gezet tot
de juf aangeeft dat men ermee spelen mag.
Soldaten- en politiespullen zijn niet toegestaan.
In de kleuternieuwsbrief wordt aangegeven
wanneer het speelgoeddag is.

Polyander Periodiek
Aan het begin van een schoolmaand verschijnt
de Polyander Periodiek, een nieuwsbrief van
de school, die aan alle (oudste) kinderen wordt
gemaild of op verzoek wordt meegegeven.
Postzegels sparen
Op school worden gebruikte postzegels
gespaard voor goede doelen. Deze kunnen – al
of niet in een zakje/envelopje - worden
ingeleverd bij de daarvoor aangewezen
leerkracht.

Sport- en speldag
Kort voor Koninginnedag is er samen met de
Bogermanschool op één groot sportterrein een
gezamenlijke sport- en speldag.
Ouders wordt gevraagd mee te helpen bij klaar
zetten opruimen en als begeleiding. Dit betreft
een morgen voor groep 1 t/m 4 en een dag
vanaf groep 5. Ieder draagt zelf zorg voor
vervoer naar de betreffende locatie. Over
details worden ouders geïnformeerd door de
commissie voor die dag.

Schoolkalender
Aan het begin van een nieuw schooljaar
ontvangt u een schoolkalender. Daarop vindt u
de data over allerlei activiteiten, die in het
schooljaar plaatsvinden.
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Trakteren
In de kleuterklas wordt rond 10.30 uur
getrakteerd. Meestal in aanwezigheid van (een
van de) ouders, maar dit is niet verplicht. De
jarige wordt toegezongen en na het trakteren in
de klas mag het kind naar de personeelskamer
om daar de traktatie te brengen. Onderweg – in
de gang bij de personeelskamer - wordt een
kaart uitgezocht, waarop alle aanwezige
personeelsleden hun naam schrijven. Een
andere kleuter gaat mee als assistentie.
Trakteren vanaf groep 3 bestaat uit het rond de
pauzetijd bezorgen van de traktatie of deze ’s
morgens gelijk meegeven. De dag en het
moment van trakteren wordt uiteraard even
afgestemd met de leerkracht: ter voorkoming
van dubbele traktaties of ongeschikte
momenten.
Is er een broertje of zusje geboren, dan mag er
ook getrakteerd worden. Deze traktatie moet
wel klaargemaakt meegegeven worden.

Website school
Bezoek ook eens de site van de school:
www.polyanderschool.nl.
Regelmatig staan hier nieuwe foto’s op van
allerlei activiteiten. Ook vindt u hier allerlei
informatie over de school.
Zendingsgeld
Op maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor de zending. In de klas staat
een busje waar dit ingestopt kan worden.
Zorgouder
Elke groep heeft een zorgouder. Zij is de
schakel tussen de ouders en de school. Tot haar
taken behoort o.a. het benaderen van ouders
voor activiteiten. Ook kan zij functioneren als
vraagbaak als dat nodig is. Twee keer per jaar
vergaderen de zorgouders met het
managementteam. Een verslag hiervan wordt
toegevoegd aan de Polyander Periodiek.

Verkeerslessen begeleiden, etc.
Voor diverse nevenactiviteiten kan hulp van
een aantal ouders worden gevraagd. Dit zal
vrijwel altijd via de zorgouder gebeuren. Per
gezin wordt jaarlijks een formulier ingevuld
waarop aangegeven kan worden of ouders
bereid zijn nu en dan dit vrijwilligerswerk te
doen. Als het activiteiten zijn die de hele
school betreffen, worden ouders alleen via het
oudste kind benaderd.
Viering
De scholen hebben een gezamenlijke
bijeenkomst rond Kerst en Pasen in een
kerkgebouw dat daar, qua ruimte, geschikt
voor is.
Ouders dragen zelf zorg voor vervoer en
worden uitgenodigd de bijeenkomst bij te
wonen. De kinderen zitten bij hun eigen klas
en bij hun juf/meester met een aantal
begeleidende ouders.
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