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Praktisch verkeersexamen groep 8
Finales Schoolvoetbaltoernooi

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

De grote groene schoolplein woordzoeker…  !
r:
n
Heeft uw kind hem al mee naar huis genomen?
Of heeft u hem al gezien in de bijlage van dit
Polhaarnieuws? Of …. misschien heeft u de zin al
gevonden….
Het ontwerpteam, leerlingen en team zijn de afgelopen
periode erg druk geweest om ons Groene Schoolplein
verder te ontwerpen. We maken het plein groener door tegels te vervangen door borders, hagen, gras en
fruitboompjes. Maar groen betekent ook gezond en natuurlijk. Dat zie je overal terug in ons ontwerp. Er is
ruimte voor klimmen, rennen, spetteren, verstoppen, relaxen en jezelf zijn. Met natuurlijke en gerecyclede
materialen maken we het extra groen.
9 April moeten we het e.e.a. uploaden, inclusief een prachtig filmpje ! (die houdt u van ons tegoed en zullen
we in het volgende Polhaarnieuws publiceren).
25 April horen we of we in de prijzen zijn gevallen…. We gaan ervoor!
Om voor een wildcard in aanmerking te komen willen u vragen de website van jij en Overijssel te liken.
(https://www.jijenoverijssel.nl/6911/het-groenste-schoolplein-van-overijssel). U doet toch ook mee?

Theoretisch verkeersexamen
Vanmorgen deed groep 8 het VVN theoretisch Verkeersexamen. En we kunnen alle toppers feliciteren:
iedereen is geslaagd! Jelger had zelfs alle antwoorden goed: knap gedaan! Aanstaande dinsdagochtend om
8.35 uur leggen de kinderen het VVN praktisch Verkeersexamen nog af.

Hercontrole luizen
Gistermorgen heeft een her-controle op luizen plaatsgevonden in de
groepen

2, 5, 6, 7 en 8

en in al deze groepen zijn nog luizen en neten aangetroffen!
Blijf uw kind(eren) controleren en kammen!

Oudervereniging zoekt nieuwe leden!!
Ook al duurt dit schooljaar nog 3,5 maand: de oudervereniging (OV) is al weer hard op zoek naar nieuwe
leden voor volgend schooljaar! In de bijlage vind je een brief waarin uit wordt gelegd wat de OV precies
doet. Wil jij helpen met het organiseren van allerlei leuke feesten en activiteiten op school? Dan horen we
dat graag: ov@polhaar.nl

Schoolvoetbaltoernooi
De jongens en meisjes hebben woensdagmiddag tijdens
de wedstrijden van het schoolvoetbaltoernooi zeer leuk
en sportief gevoetbald. De kinderen bleven helaas niet
droog tijdens de laatste wedstrijden maar de ouders
gelukkig wel dankzij de paraplu van (juf) Emmy Warrink ;-)
Hartelijk dank aan alle trainers en begeleiders.
De jongens van Polhaar 1 en de meisjes van Polhaar 2 zijn door naar de finale.
Die wedstrijden worden vrijdag 13 april a.s. gespeeld op sportpark Gerner.
Hieronder treft u het speelschema aan.

Finale - wedstrijden Vrijdag 13 april 2018
(in Dalfsen !!!)
Aanvang:

Wedstrijd:

Veld:

17.30 uur

Sjaloom Ankum
No. 1 Poule C
Jongens
-

OBS Heidepark II
No. 2 Poule C
Jongens

C

17.30 uur

De Spiegel II
No. 1 Poule B1
Jongens

Cazemierschool I
No. 1 Poule B2
Jongens

A

18.15 uur

Sjaloom Ankum
No. 1 Poule C1
Meisjes
-

De Regenboog II
No. 1 Poule C2
Meisjes

B2

17.30 uur

De Spiegel II
No. 1 Poule B
Meisjes

-

De Polhaar II
No. 2 Poule B
Meisjes

B1

OBS Heidepark I
No. 1 Poule A
Meisjes
H. Hart School I
No. 1 Poule A
Jongens
-

De Spiegel I
No. 2 Poule A
Meisjes
De Polhaar I
No. 2 Poule A
Jongens

18.15 uur

19.00 uur

-

HV

HV

