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Met in dit nummer:  team-tweedaagse, corona maatregelen,
herfstwandeling met de kleuters,  de vertrouwenscontactpersonen

stellen zich voor, oproep Sintversiering, inzameling batterijen

Van de directie
Tijdens onze team-
tweedaagse in
Noordwijk aan Zee
hebben wij ons bezig
gehouden met het

lerarentekort en de mogelijk op stapel
staande ontwikkelingen. De politiek is,
wat ons betreft, nu aan zet. Daarnaast
hebben wij ons vooral inhoudelijk bezig
gehouden met activerende instructies
in samenwerkingsopdrachten. Leuke
nieuwe ideeën opgedaan. Natuurlijk
ook tijd aan elkaar besteed door samen
over het strand te lopen, te praten, te
borrelen, te dineren en andere ongein
te beleven. De regels en afspraken op
Het Podium zijn de revue gepasseerd
en opgefrist. Tijdens de
bouwvergaderingen 1 t/m 4 en 5 t/m 8
komen deze nog terug. Herhalen is
zinvol en de nieuwe medewerkers hierin
meenemen belangrijk.

De nieuwe maatregelen t.a.v.
de corona besmettingen
zijn door het demissionaire
kabinet bekend gemaakt.
Voor onze school betekent

dit dat wij weer extra alert moeten zijn,
worden en blijven. Het wassen en
desinfecteren van de handen krijgt
weer een impuls. Het ons houden aan
de, reeds bekend zijnde, 1,5 meter
afstand. Ook is het voor externe
volwassenen die bij ons de school in

komen belangrijk om weer mondkapjes,
op vrijwillige basis, te gaan dragen. De
boodschap is vooral: graag iedereen
weer extra waakzaam en zorgzaam te
willen zijn voor elkaar.
In dit kader is het van groot belang dat,
indien één of meerdere kinderen en/of
jullie zelf uit het gezin besmet raken,
ons op de hoogte brengen. Snel
reageren en anderen inlichten werkt in
ieders voordeel. Een positieve sneltest
is niet 100 % betrouwbaar, maar ga
alsjeblieft toch testen bij de GGD. Bij
een valide positieve test mèt dubbele
vaccinatie: 5 dagen in quarantaine. Bij
een valide positieve testuitslag en geen
vaccinatie: 10 dagen in quarantaine.
Dank jullie wel alvast en laten wij hopen
dat deze nieuwe golf beperkt zal blijven
tot deze maatregelen.

Tot slot is het ontzettend
fijn is dat er zich
voldoende ouders gemeld
hebben voor het
klaar-overen. Er is een
schema opgesteld waarbij,

in roulatie, ouders en kinderen van
groep 7 en 6/7 participeren. Daarnaast
hebben wij ook een mooi zebrapad
voor de school gekregen, wat hopelijk
ook zal bijdragen aan het vergroten
van de verkeersveiligheid. Super!
Jeroen Hiemstra

Nieuws uit de Onderbouw:
De kleuters zijn gestart met thema Herfst en hebben een
herfstwandeling gemaakt in het Diemerpark onder begeleiding
van een educatief medewerker van het NME. De kinderen
vonden het erg leuk! We hebben blaadjes gevonden en slakken,
die we ook weer terug mochten zetten op een plekje waar ze
lekker verder konden kruipen. Fijn dat er weer een uitstapje
gemaakt kon worden met alle hulp van de ouders.  Bedankt!



In groep 4 zijn er mooie verhalen geschreven over de vakantie. Deze zijn van Toon en Feike

De vertrouwenscontactpersonen stellen zich voor
Nikie Massaro en
Ynke Hornstra zijn de
vertrouwenscontact-
personen op Het Podium
Zij zijn het aanspreekpunt
voor ouders, personeel en

kinderen voor klachten over ongewenst
gedrag op school. De contactpersoon
luistert naar wat je te vertellen hebt,
neemt je klacht serieus, vraagt wat je
zelf als mogelijke oplossing(en) ziet
en/of zoekt samen met je naar een
oplossing voor de klacht.

Volgende week volgen zij de
basistraining 'contactpersoon - interne
vertrouwenspersoon in het onderwijs'.
Om zich bekend te maken bij de
kinderen zullen zij zich voorstellen bij
de kinderen vanaf groep 5 en uitleggen
wat zij doen. Bij de jongere kinderen zal
de eigen leerkracht kort iets over hen
vertellen.
Je kunt ons mailen via
n.massaro@abbshetpodium.nl of
y.hornstra@abbshetpodium.nl

Lege batterijen? Lever ze in op school!
Wisten jullie dat je lege
batterijen kunt inleveren
op school? Goed nieuws
voor het milieu én voor
onze school. Want voor
elke kilo ingezamelde lege
batterijen ontvangt onze

school een klein geldbedrag. En van dit
geld kunnen we weer leuke dingen doen
voor de school. Dus hoe meer
ingezamelde batterijen, hoe hoger het
geldbedrag dat we ontvangen. Dus
lever ze in bij de inzamelton in de hal!
Ook leuk meegenomen, als je de
batterijen per 10 stuks in een zakje doet

samen met een briefje met naam, adres
en e-mail dan maak je iedere maand
ook kans op een leuke beloning. Meer
informatie over deze actie vinden jullie
op www.legebatterijen.nl
Alle bij ons ingeleverde lege batterijen
worden door Stitbat ingezameld en
gerecycled. Van de metalen uit deze
batterijen kunnen nieuwe producten
worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen,
kranen en dakgoten.
Met vragen kunnen jullie  terecht bij
onze conciërge Elena

OPROEP: Sint-versieravond
Maandag 15 november van 19.00 - 21.00 uur wordt de school weer in
Sinterklaassfeer gebracht. Wij hopen dat er vanuit elke groep ongeveer
twee ouders komen helpen. De kinderen mogen alvast een 'nep' cadeautje
inpakken, het liefst in neutraal papier zodat we deze ook weer met kerst
kunnen gebruiken. Deze cadeautjes kunnen van 11 t/m 15 november ingeleverd worden
bij Elena.



Tot slot nog belangrijke data voor in uw agenda…

Belangrijke data

Maandag
15 november

School versieren van 19.00 tot
21.00 uur

Donderdag
2 december

Sinterklaas op school.

Donderdag
23 december

Kerstdiner op school

Vrijdag 24
december

Kinderen om 12 uur vrij

25 december t/m
9 januari

Kerstvakantie

Maandag
10 januari

Eerste schooldag van 2022

Vrijdag 14 januari ABSA Studiedag
Alle kinderen vrij


