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Vrijdag 27 april:
Woensdag 16 mei:

Koningsdag vrij!
Meivakantie tot en met vrijdag 11 mei
Luizencontrole

Van de directeur, Antoinette Holterman

Wat hebben we genoten en wat was het spannend….!
www.debaronesdalfsen.nl
Alles was goed voorbereid door het ontwerpteam (Angelique
www.debaronesdalfsen.nl
Kelly, Martijn Dijkman, Thomas Klomp, Charlotte Blom,
n
Antoinette Holterman) en de leerlingenraad (Camiel, Sara,
r:
Boris, Maas, Gwen, Harm-Jan, Pepijn, Sam).
r:
Om 13.15 uur vertrokken we van school, bepakt en bezakt en uitgezwaaid door het team.
Aangekomen in Omni Mobilae konden we onze presentatietafel aankleden: ons ontwerp, door de provincie
uitvergroot op doek (wauw!) lag er al en achter de tafel stond een prachtige banner van onze school. Samen
met de leerlingen hebben we hem aangekleed.
Tja en toen begon onze pitch: in strak 1 minuut hebben Boris en Sara aan de aanwezigen verteld waarom zij
voor ONS moesten kiezen. Wat deden ze het goed!
Nadat alle 11 scholen hun pitch hadden laten horen, gingen we terug naar onze presentatietafel: Gwen,
Boris en Sam vertelden aan de langslopende kinderjury hoe ons gedroomde groene schoolplein eruit zou
moeten zien. In het begin nog wat spannend en ook zij hadden prachtige verhalen en wisten superknap de
vragen van de jury te beantwoorden!
Onze jury: Pepijn, Sara, Maas en Camiel ging met (juf) Charlotte de andere presentatietafels langs. Zij
hadden zich goed op de ontwerpen voorbereid en wisten mooie vragen te stellen. Uiteindelijk kozen zij een
nummer 1,2 en 3.Tja en toen was het wachten……en om 16.30 uur werden de stemmen per school door de
kinderjury bekend gemaakt! Wauw…wat zijn we TROTS…. De 2e prijs en € 20.000,- !!
Op de website ziet u wat fotootjes en de filmpjes.
Vandaag hebben we
het nog eens met de
hele school dunnetjes
over gevierd en
kregen alle kinderen
een plantje mee naar
huis.
Het “echte werk” gaat
nu pas echt
beginnen…U hoort
van ons!

Groei van de school
Een paar weken geleden hebben wij de groepssamenstellingen voor het schooljaar 2018-2019 met u
gedeeld.
In de afgelopen periode hebben we ook een paar telefoontjes van eventueel toekomstige gezinnen gehad.
Als school blijven wij echter zeer zorgvuldig afwegen of deze leerling in deze groep past zowel op sociaal
emotioneel welbevinden als op het gebied van leren. Hierbij kijken wij steeds of wij de kwaliteit van deze
groep en de school kunnen blijven waarborgen. Wij hebben dan ook intensief contact met de school van
herkomst met zowel de directeur (welke signalen geven ouders) als de intern begeleider (hoe ontwikkelt de
leerling zich op dit moment).
Op basis van bovenstaande maken wij een weloverwogen keuze en kijken we of deze leerling past binnen de
groep. Wij hebben inmiddels een paar gezinnen moeten teleurstellen en ook welkom mogen heten.
De groepssamenstelling voor 2018-2019 blijven zoals met u gecommuniceerd.
De scholen krijgen voor het nieuwe schooljaar vanuit het ministerie extra budget om de
werkdruk te verlagen. Na een intensieve, effectieve en goede vergadering heeft het team
besloten deze middelen in te zetten in de ondersteuning van de grote groepen. Het
personeelsgedeelte van de medezeggenschapraad moet hier instemming in geven.
De organisatie voor het nieuwe schooljaar zorgt ervoor dat we met 2 groepen naar een
andere locatie gaan. We zijn nog druk in overleg met de gemeente waar dat zal zijn en hier
zal ook ons huisvestingsbeleid op afgestemd worden. Dat roept tevens een heel aantal
andere vragen op: hoe houden we feeling met het hoofdgebouw, wat gebeurt er met de
lestijden, wie is waar het aanspreekpunt, waar worden de activiteiten en feesten gevierd
enz. enz.
Wanneer we meer zicht hebben op de locatie kunnen bovenstaande onderwerpen ook besproken worden.

Geen ramen wassen
In tegenstelling tot wat in de schoolkalender staat ( 16 mei) is er geen ouderhulp nodig bij het ramen
wassen. Onze schoonmaaksters Diny en Diana zullen de klus in de meivakantie klaren.

Schoolfotograaf
Dinsdag 22 mei en woensdagochtend 23 mei worden de schoolfoto's gemaakt. De organisatie van de
schoolfoto's is anders dan voorgaande jaren, dus graag bijgevoegde brief goed doorlezen. Alle kinderen
worden individueel en met hun klas op de foto gezet, maar de foto's met schoolgaande broertje(s) en
zusje(s) worden alleen na inschrijving gemaakt! Foto's met broertjes en zusjes die nog niet op de Polhaar
zitten, worden niet meer gemaakt vanwege de beperkte ruimte en tijd.

Verkeersouder
Omdat Mirjan Hogenkamp met de zomervakantie stopt als verkeersouder (dochter is schoolverlater gr 8)
zoekt de werkgroep weer een extra verkeersouder. De taken bestaan uit: Streetwise, fietscontrole,
veiligheid rondom school en communicatie met de gemeente. U kunt contact opnemen met Stephanie Rhee
via srhee.rwennemars@gmail.com voor opgave of meer informatie.

Luizencontrole
Zoals gebruikelijk is er ook de woensdag na deze vakantie weer een luizencontrole.
Denkt u eraan om geen knipjes, vlechtjes en gel in de haren van de kinderen te doen?

Zij-instromers in het Onderwijs
Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door Catent voor mensen met een HBO of
universitaire opleiding die zich willen laten omscholen naar het onderwijs. In de bijlage treft u een flyer aan
waarin e.e.a. wordt toegelicht.

Dalfser wandel3daagse 2018
Ook dit jaar worden de Dalfser straten massaal gevuld met wandelaars op 6, 7 en 8 juni. We hopen dan ook
dat de Polhaar kinderen weer massaal meedoen en trots meelopen in de rode shirts!
Aanmelden
Bij dit Polhaarnieuws is het aanmeldingsformulier toegevoegd. Dit kan samen met het inschrijfgeld tot en
met vrijdag 18 mei worden ingeleverd bij een groepsleerkracht.
LET OP!! Gezien de meivakantie is er maar kort de tijd de formulieren en het inschrijfgeld op school in te
leveren. Houd hier rekening mee!!
Voor de ouders die niet in de gelegenheid zijn om het formulier uit te printen ligt er een exemplaar klaar bij
de hoofdingang.
Begeleiding
Zonder begeleiding kunnen we de veiligheid van de kinderen niet garanderen. Daarom hebben we uw hulp
nodig! In het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of en wanneer u wilt meelopen. We zullen in de
planning rekening houden met uw wensen. Bij veel aanmeldingen kunnen we niet garanderen dat we
iedereen (meerdere keren) kunnen inplannen. Als u zich niet opgeeft als begeleider of niet wordt ingepland,
dan kunt u dus niet met uw kind(eren) meelopen!
Ook dit jaar willen we graag werken met dagbegeleiders. Deze ouder is het aanspreekpunt voor ouders en
begeleiders en zorgt er mede voor, dat binnen de groep alles goed verloopt.
Datrion
Op het aanmeldingsformulier kunt u tevens al aangeven of uw kind mee wil doen met de Datrion. Uw kind
ontvangt de kaart dan op vrijdagavond samen met de medaille.
Kabouterroute
Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen op donderdagavond meelopen met de Kabouterroute.
Kinderen uit groep 3 hebben keus tussen één avond kabouterroute of 3 avonden korte afstand.
De Kabouterroute wordt niet vanuit de scholen georganiseerd, maar als ouders dit gezamenlijk willen doen,
kunnen we de kinderen wel voorzien van een Polhaar T-shirt. Op die manier ervaren ze nog meer het
bijzondere gevoel van het meedoen met dit evenement. Wanneer de groep gebruik wil maken van het
Polhaarshirt, dan graag voor 30 mei aangeven op OV@polhaar.nl hoeveel shirts nodig zijn per groep.

Verkeersdiploma
Hoera! Alle 32 leerlingen van groep 8 zijn
geslaagd voor het Verkeersexamen.
Afgelopen maandag kregen zij het
Verkeersdiploma uitgedeeld door Harrie
Kemper van Veilig Verkeer Nederland
afdeling Dalfsen en Emmy Warrink.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

