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Maandag 21 mei:
Dinsdag 22 mei:
Woensdag 23 mei:

Pinksteren, vrij!
Schoolfotograaf voor alle kinderen (geen gym)
Schoolfotograaf broer/zus foto’s, groepsfoto’s groep 2 en 8, individuele foto’s groep 8

www.debaronesdalfsen.nl
Van de directeur, Antoinette Holterman
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het volgend schooljaar:
r:
- De formatie krijgt steeds verder vorm en er zijn, i.v.m. onze groei, vacatures de deur uit
- Den website krijgt een nieuw jasje en wordt van “deze tijd”; hiervoor zijn we veelvuldig in overleg met de
schooladviescommissie (de SAC) geweest en Inge is op dit moment in gesprek met de websitebouwer. Voor
de nieuwe website worden nieuwe foto’s gemaakt. Van kinderen, op het plein, in de klas etc. Mocht u daar
bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar Inge. (via
beantwoorden dit Polhaarnieuws)
- De groei brengt met zich mee dat we ook elders voor 2 groepen onderdak moeten hebben.
Ik had u heel graag hier al iets meer over willen meedelen maar ben afhankelijk van de gemeente en
besturen die hierbij een rol spelen. Waar we ook naar toe gaan….. de verbinding met het hoofdgebouw zal
blijven. De feesten zullen zoveel mogelijk gezamenlijk gevierd worden, onze visie en identiteit zullen we ook
dáár een plekje geven en vanzelfsprekend garanderen we dezelfde kwaliteit van onderwijs! Maar het
allerbelangrijkste blijft dat wij, ongeacht de locatie, uw kind en onze leerling zien!
CITO eindtoets
Half april was het even érg stil in groep 8….deze leerlingen namen namelijk deel aan de CITO eindtoets.
De (online) schoolresultaten hebben we al binnen en er is fantastisch goed gescoord door de leerlingen! Dit
is een groot compliment aan deze kanjers en als Polhaar is dit ook zeker iets waar we met ons team trots op
zijn.
De meeste van hen hebben we als vier-jarigen mogen verwelkomen en door samen met u deze leerlingen te
mogen begeleiden, hebben ze zich ontwikkeld tot wat ze nu zijn. Ieder stroomt uit op zijn eigen niveau en
met zijn eigen talent….
Volgende week ontvangen wij de officiële leerling rapporten per post, in de bijlage van dit Polhaarnieuws
vinden de ouders van groep 8 alvast een stukje toelichting.
Werkgroep TSO
Op basis van het advies om over te gaan op een continurooster heeft de MR enkele aandachtspunten
geformuleerd. Samen met een aantal ouders zijn we aan de slag gegaan om deze aandachtspunten verder
uit te werken. In de bijlage een brief met korte informatie over de pleinwacht en het verzoek je aan te
melden als je als vrijwilliger mee wilt draaien met de pleinwacht. De kinderen krijgen deze informatie
morgen ook op papier mee naar huis. Het formulier kan ingeleverd worden t/m woensdag 30 mei.
Staken
Woensdag 30 mei a.s. organiseert het PO-Front het laatste deel van de landelijke de estafettestaking. Dit
omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het
werkdrukakkoord staat nu een eerlijk salaris en het aanpakken van het lerarentekort centraal.
Een aantal leerkrachten bij ons op school nemen deel aan de staking maar wij kunnen deze klassen intern
opvangen.
Dat betekent dat er woensdag 30 mei GEWOON school is en er les gegeven wordt. De leerlingen van groep
8 wensen wij alvast veel plezier op kamp!

Babygeluk
Wij feliciteren onze collega
Leonie Blom en haar partner Niels
met de geboorte van hun dochter

VIVE zusje van Morris.
Veel geluk en gezondheid gewenst!

Nieuwe e-mailadressen
Vanaf morgen krijgen alle medewerkers van Catent een ander e-mailadres. Wilt u met name rekening
houden met de ontvangst van het Polhaarnieuws. Dat komt vanaf volgende week vanaf
i.haarman@catent.nl Het is mogelijk dat dit in de spambox komt. U moet dit adres dan aanmerken als een
veilige afzender of markeren als niet-ongewenst.

Lentekriebels
Volgende week wordt aandacht besteed aan Lentekriebels. Lentekriebels is een
nationaal project waarbij in het basisonderwijs seksuele voorlichting wordt gegeven.
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een
gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen
helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek
laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming,
jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.

Catent: lerarentekort
In de bijlage treft u een Memo van Catent aan over het lerarentekort in het basisonderwijs.

Groep 6- tekeningen voor de Westermolen
In november 2017 heeft groep 6 tekeningen gemaakt voor de Westermolen. De tekeningen zijn afgedrukt op
zeildoek en dit wordt op woensdag 23 mei gepresenteerd. De leerlingen van groep 6 zijn hiervoor van harte
uitgenodigd. Zij worden verwacht tussen 16.00 uur en 17.00 uur bij de Westermolen. Ter begeleiding mag
elk kind één ouder meenemen. De organisatie hoopt op een grote opkomst.

Geen luizencontrole
Gisteren is de luizencontrole niet door gegaan omdat er te weinig ouders waren die konden helpen met het
controleren van de kinderen. In overleg met de directie is besloten om deze keer over te slaan. De volgende
controle is over 5 weken, op woensdagochtend 20 juni.
Hierbij dan ook een oproep om dan te komen helpen! Afhankelijk van hoeveel luizenouders aanwezig zijn,
kost het ongeveer anderhalf uur tijd. Graag reactie op OV@polhaar.nl
Ondertussen blijft het verzoek staan om uw kind zorgvuldig te controleren en zo nodig te behandelen door 2
weken lang iedere dag te kammen met een netenkam. Zie www.polhaar.nl

Schoolreisje groep 1 t/m 7
De organisatie voor het schoolreisje is in volle gang. De volgende actiepunten zijn voor u:
- Lees de bijlage voor meer informatie
- Vul de machtiging in en lever deze in bij de leerkracht van uw oudste kind
- Uiterlijk vrijdag 1 juni (maar liefst zo snel mogelijk)

Wandel3daagse
Over 3 weken is het al zover! Op 6,7 en 8 juni vindt de wandel3daagse plaats. Om de organisatie goed te
laten verlopen heeft het bestuur van de W3D een nieuwsbrief gestuurd. Deze treft u in de bijlage aan.

Schoolfotograaf








Aanstaande dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei worden de schoolfoto's gemaakt door
“Sgoolfotografen” Renate en Korinne. Graag nog even aandacht voor de volgende punten:
Op dinsdag worden de individuele foto's gemaakt van de kinderen van groep 1 t/m 7 en worden de
groepsfoto's gemaakt van beide groepen 1 en de groepen 3 t/m 7
Voor groep 2 geldt dat de individuele foto's op dinsdag worden gemaakt, maar de groepsfoto op
woensdag 23 mei
Voor groep 8 geldt dat zowel de individuele als de groepsfoto's op woensdag worden gemaakt.
Aangezien de foto's op dinsdag in de Trefkoele worden gemaakt, vervalt de gymles voor alle groepen
Woensdag worden de broer/zus foto's gemaakt van de kinderen die hiervoor zijn aangemeld
We hebben dit jaar gekozen voor een stoere krijt-schoolbordachtergrond voor de individuele foto's.
Deze is donkergrijs/ zwart van kleur, dus misschien handig om niet te donkere kleding aan te trekken

Regiofinale schoolhandbal
Het jongenshandbalteam heeft woensdagmiddag de regiofinale gespeeld in
Arnhem. De jongens hebben superleuk en goed handbal laten zien maar zijn
helaas niet door naar het NK. Het was een heel leuke ervaring en de jongens
hebben het Top! Gedaan.

Kindregeling gemeente Dalfsen
De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ieder kind kan meedoen aan activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied en zich zo kan ontwikkelen. De kindregeling is er voor ouders
van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar met een inkomen tot maximaal 120% van de
bijstandsnorm. Het aanbod op de website kindregeling.dalfsen.nl is afkomstig van lokale ondernemers en
maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld basisscholen.
Op www.kindregeling.dalfsen.nl treft u meer informatie aan.
Als bijlage is de communicatiekit toegevoegd. U leest hierin wat het inhoudt, voor wie het bestemd is en hoe
de kindregeling werkt.

Fieperderfiep Hoera!
Op 17 december 2016 was het 100 jaar geleden dat Fiep Westendorp is geboren. Het feest daarvoor duurt
nog steeds voort en in dat kader kwam maandagmidddag de Fiepbus op onze school voor de kinderen van
groep 3 en 4.

