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AGENDA

februari 2018

Woensdag 30 mei:
Donderdag 31 mei:
Vrijdag 1 juni:
Maandag 4 juni:

Kamp groep 8, kleuters vrij
Kamp groep 8, kleuters vrij
Kamp groep 8, kleuters vrij
Studiedag voor het team, kinderen vrij

www.debaronesdalfsen.nl

Van de directeur, Antoinette Holterman
Het kan u niet ontgaan zijn dat vanaf morgen, 25 mei 2018, in de hele Europese Unie (EU) eenzelfde privacywetgeving
r:
geldt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
nDe AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt.
Denk hierbij aan onze leerlingen, medewerkers en uiteraard bijvoorbeeld ook aan ouders.
Voor iedereen gelden nieuwe privacyrechten, en bestaande rechten worden sterker.
Organisaties zoals Catent en onze school, die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen.
Catent heeft als organisatie privacy al geruime tijd hoog in het vaandel staan en achter de schermen is er hard
gewerkt. Op grond van de huidige wetgeving zijn werkprocessen zoveel mogelijk op goede waarborg van privacy
ingericht.
Zo zijn er afspraken en reglementen over de verwerking van gegevens van leerlingen en medewerkers. Welke
medewerkers hebben bijvoorbeeld toegang tot welke leerlinggegevens.
De inschrijfformulieren van nieuwe leerlingen vragen gerichte informatie aan u en we zijn zorgvuldig met het plaatsen
van foto’s op social media.
Daarnaast is er een beleidsmedewerker van Catent afgelopen zomer gestart met het inventariseren van welke
aanpassingen in het beleid, documenten, en in ons gedrag nodig zijn om aantoonbaar te voldoen aan de AVG. Ook
heeft Catent sinds enige tijd een advocaat in tijdelijke dienst om de implementatie van de AVG te begeleiden.
Kortom, wij blijven als school alert op deze nieuwe wet. Valt U echter iets op waar wij ook rekening mee moeten
houden, kom het gerust (graag zelfs) bij mij melden.

Vakantieplanning schooljaar 2018-2019
Vakantie
data
Herfstvakantie
ma 22 oktober t/m vr 26 oktober 2018
Kerstvakantie
ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019
Vrijdagmiddag
21 dec.2018
Voorjaarsvakantie
ma 18 t/m vr 22 februari
Goede Vrijdag
vr 19 april 2019
Meivakantie
Ma. 22 april t/m vr 3 mei 2019 (Incl. 2e paasdag!!)
Hemelvaart + dag erna do 30 mei 2019 +vr 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag
ma 10 juni 2019
Zomervakantie
ma 15 juli t/m 23 augustus 2019
Vrijdagmiddag
12 juli 2019
Studiedagen zullen in een later Polhaarnieuws vermeld worden en op de jaarkalender.

Ondersteuning continurooster
Voor volgend jaar is vraag naar ondersteuning van het continurooster in de vorm van pleinwacht in de pauze
uitgezet. Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen hierover een brief mee naar huis gekregen. Je vindt deze
ook nog eens bij dit Polhaarnieuws.
Overweeg jij een bijdrage aan het continurooster of weet je dit al zeker? Lever het formulier dan uiterlijk 30
mei in!

Volgende week
De kleuters zijn woensdag 30, donderdag 31 mei, vrijdag 1 én maandag 4 juni vrij i.v.m. het kamp van groep
8 en de studiedag. De leerkrachten die meegaan op kamp worden vervangen door collega’s.
Woensdag wordt er gestaakt maar ook dat vangen we intern op. De kinderen van groep 3 t/m 7 worden dus
gewoon op school verwacht.
De vervanging tijdens het kamp en de stakingsdag is als volgt:
Woensdag, Lieke Ruiter in groep 3A, Antoinette Holterman in groep 4, Elles Antonissen in groep 7
Donderdagmiddag Elles Antonissen in groep 6
Vrijdagmorgen Elles Antonissen in groep 6
Maandag 1 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het team.

GGD voor kinderen van 10-11 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Ze meet en weegt de kinderen
van 10-11 jaar. De betreffende ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland. Hierin staat een
link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in
te vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.

Vaderdag groep 1 en 2
Voor alle vaders van de kinderen uit groep 1 en 2… om alvast rekening mee te houden:
Op vrijdag 15 juni willen we alle vaders van harte uitnodigen voor een Vaderdagverrassing. We zullen dan in
de klas met de vaders allerlei spelletjes doen en hen verrassen met….
Datum: 15 juni 2018
Tijd: 8.30 uur – (ongeveer) 9.15 uur
Mocht er een vader niet kunnen… dan mag er natuurlijk een ‘vervanger’ komen zodat er voor elk kind
iemand aanwezig is.

Molen groep 6
Op 23 mei werden de nieuwe zeilen van de Westermolen gepresenteerd. De
leerlingen van groep 6 hebben een van de zeilen ontworpen door tekeningen te
maken geïnspireerd op Nederland. Ze mochten naar boven in de molen en kregen
een ijsje. Wij zijn super trots op onze toppers!

Fietsstalling kleuterbouw
Het is erg fijn dat er zoveel kinderen op de fiets komen. We merken dat de plek om de fiets te stallen bij de
kleuters te krap wordt. We vragen de kinderen van groep 2 hun fiets te stallen achter de FietsOpstelPlaats
(voor ouders) tegen de heg. De kinderen weten wat de bedoeling is.

Wandel3daagse
Van 6 t/m 8 juni is het tijd voor de wandel3daagse. Het enthousiasme is groot! Heel veel jongste kinderen
lopen donderdag de Kabouterroute en uit groep 3 t/m 8 loopt ruim 91% van de leerlingen 3 dagen mee.
Algemene aandachtspunten (NIET voor de Kabouterroute):
 Elke avond krijgen de kinderen vanuit de OV een traktatie en drinken. Daarnaast krijgen ze ook nog vanuit
de Wandel3daagse een traktatie. Eten en drinken meegeven mag maar a.u.b. met mate.
 Personen die niet op de lijst staan mogen niet met de groep meelopen. Dit is voor de veiligheid van de
kinderen. Daarnaast zijn zwartlopers vanuit de Wandel3daagse organisatie niet toegestaan.
 Tijdens de laatste avond komen alle wandelaars aan het eind van de route bij elkaar op het kerkplein.
Hier worden de medailles uitgedeeld waarna alle groepen gezamenlijk onder muzikale begeleiding naar
de Trefkoele+ lopen. Daar vindt de prijsuitreiking plaats, tevens is er een traktatie voor alle wandelaars.
 Is je kind niet in staat om mee te lopen? Meld dit dan in de klassenapp. Zo weet de dagbegeleider dat er
niet op hem/haar gewacht hoeft te worden.
 Ongeveer 15 minuten voor het bereiken van de finish wordt er een appje gestuurd naar de klassenapp.
Zorg dat er op tijd iemand aanwezig is om je kind(eren) weer op te halen!
In de bijlage de indeling voor de begeleiding. Ook dit jaar zijn er veel ouders bereid mee te lopen. We
hebben ons best gedaan iedereen in ieder geval 1x in te plannen.
Verder in de bijlage de tekst van het Polhaarlied om thuis vast te oefenen 
Polhaarshirts
Alle kinderen krijgen dinsdag 5 juni het Polhaarshirt mee naar huis, ook als ze niet meelopen i.v.m. het
schoolreisje van 25 juni. Na het schoolreisje kunnen de shirts, ongewassen, weer worden ingeleverd.
Groep 8 kan de shirts inleveren in de week na de wandel3daagse.
Ook voor ouders die meelopen met de wandel3daagse is er een Polhaarshirt. Aan jullie het verzoek zelf de
juiste maat uit de bakken te halen. Deze staan van 30 mei t/m 6 juni in de hal van de school. Dit shirt in de
week na de wandel3daagse ongewassen weer inleveren!
Datrion!
Bij de inschrijving is gevraagd of de kinderen meedoen aan de Datrion. Daarnaast heeft elk kind vanuit de
gemeente thuis een brief ontvangen over de gewijzigde opzet van de Datrion. Door deze gewijzigde opzet is
het dit jaar voor ons NIET mogelijk om deelname aan de Datrion door te geven. Doet jouw kind mee aan de
Datrion? Mail dan zelf voor 1 juni naam van het kind, leeftijd en medaillekleur naar datrion@dalfsen.nl
Zie voor informatie de brief van de gemeente, site van de wandel3daagse of het bericht op Dalfsennet.

Kriebels
De vierhoek in de hal van de school is inmiddels ingericht voor
het thema Lentekriebels.
Nu het zonnetje zich steeds meer laat zien krijgen we eigenlijk
meer last van zomerkriebels.
Denkt u er aan uw kind(eren) ’s
morgens goed in te smeren?
Nog 8 weken te gaan tot de
zomervakantie! Geniet ervan!

