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AGENDA
februari
2018

Vrijdag 20 april:
Maandag 23 april:
Dinsdag 24 april:
Woensdag 25 april:
Vrijdag 27 april:

8.30 uur Koningsspelen
Christa Dekker in groep 4 ( geen gym)
Christa Dekker in groep 4
Christa Dekker in groep 4
www.debaronesdalfsen.nl
Koningsdag vrij! Meivakantie tot en met vrijdag 11 mei

Van de directeur, Antoinette Holterman
n

r:

Het was een enerverende week…. De leerlingen van groep 8
hebben op dinsdag, woensdag en vandaag de Centrale Eind
Toets gemaakt. Op hun tafel had Emmy Warrink voor elke
leerling een opsteker neergezet: “de succesfles” want tja wij
zijn altijd trots op onze kanjers!
En…..met ons Groene Schoolplein zijn we door naar de finale!

A.s woensdagmiddag gaan we met een aantal begeleiders en leerlingen naar Omni Mobilae in Heino om
daar met 10 andere scholen de “eindstrijd” aan te gaan… We krijgen direct de
uitslag, de prijsuitreiking volgt aan het eind van de middag. U hoort van ons!!

Morgen vinden de Koningsspelen plaats.
We beginnen deze dag gewoon op school om 8.30 uur. Het is handig dat je al
sportkleding aan hebt. Het wordt extra feestelijk in de kleuren oranje of rood, wit, blauw.
We zullen starten met het lied: Fitlala, waarbij ouders van harte welkom zijn.
Daarna is er in de klas het Koningsontbijt voor de groepen 3 t/m 8.
De groepen 5, 6, 7 en 8 fietsen daarna gezamenlijk naar sportpark Gerner.
De groepen 1, 2, 3 en 4 hebben de spelletjes op school van 8.30 uur tot 12.00 uur.
De groepen 3 en 4 moeten gewoon eten en drinken meenemen en graag extra drinken i.v.m. het warme
weer. De kleuters hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Zij picknicken op school.
We rekenen natuurlijk op een mooi oranje zonnetje en daarom is het belangrijk om uw kind(eren) goed in te
smeren en eventueel te voorzien van een petje.

Kinderspelen op Koningsdag
Maandag krijgen de kinderen de scorekaarten mee naar huis voor de Kinderspelen van de Oranjevereniging
op Koningsdag. Kinderen die geen kaart hebben gekregen of buiten Dalfsen onderwijs volgen kunnen een
kaart ophalen in de tent van de Oranjevereniging.

Mad Science
Afgelopen maandag hebben de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 een wetenschap- en techniekshow
gehad van Mad Science. Mad Science biedt daarvoor
een cursus aan. Meer informatie treft u aan in de
bijlage.

Kunstgreep ( onderdeel van WAK Dalfsen)
Wil jij uitproberen wat er in Dalfsen te doen is op gebied van muziek, beeldende
kunst en theater? Schrijf je dan in voor Kunstgreep!
Wat
Op woensdagmiddag 9 mei, tijdens de Week van de Amateurkunst in Dalfsen, zijn
er proeflessen van cursussen en lessen die in Dalfsen worden aangeboden voor
kinderen. Doordat alle activiteiten tijdens Kunstgreep plaatsvinden in de
Trefkoele+ kun je gemakkelijk verschillende dingen uitproberen!
Meer informatie en inschrijven
Op de website www.dalfsen.nl/Kunstgreep vind je meer informatie over de
verschillende proeflessen waar je aan mee kunt doen. Op deze website kun je je
ook inschrijven. Doe dit voor 3 mei. Hoe eerder je je inschrijft hoe zekerder je bent van een plekje in de les
van jouw keuze. Deelname is gratis.

Schoolvoetbaltoernooi
In spannende finalewedstrijden van het schoolvoetbaltoernooi zijn de meisjes van
Polhaar 2 en de jongens van Polhaar 1 tweede geworden. Het team Meisjes 2
heeft met 2-0 verloren van de Spiegel en het team Jongens 2 heeft met 1-0
verloren van de Heilig Hartschool. De meisjes van Polhaar 3 gingen er met de Fair
play prijs vandoor. Allemaal gefeliciteerd! Iedereen heeft geweldig gespeeld en
genoten van het schoolvoetbaltoernooi.

Secretaressedag
Wat een warm, vrolijk gezongen
en dus hartelijk welkom
vanmorgen op deze toch al
zonnige dag!
Bedankt collega’s voor de mooie
woorden en prachtige bos
bloemen.
Dat we nog maar lang samen
mogen werken voor “onze”
kinderen.
Inge

