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Slotavond Wandel3daagse

Van de directeur, Antoinette Holterman
Vandaag is het de nationale overblijfdag!
Een dag waarop we de ouders die ons ondersteunen met
het overblijven in het zonnetje kunnen zetten. En dat
nhebben we gedaan! Alle ouders die ons afgelopen jaar
hebben geholpen tijdens het overblijven willen we bij deze ONTZETTEND
bedanken. Velen hebben nog hun steen(tje) bijgedragen om de “gatenkaas
met meer gaten dan kaas” voor een laatste maal te vullen. Een kleine
attentie is dan ook zeker op zijn plaats.

www.debaronesdalfsen.nl

r:

Gisteren kwam de voorzitter van het College van Bestuur Cecile Servaes met een afvaardiging van onze
leerlingen praten. Voor het komende vierjaren beleidsplan vragen zij brede input van alle betrokkenen. Er
worden klankbordsessies voor ouders, leerkrachten, stakeholders EN de leerlingen georganiseerd. Het was
een open gesprek waarbij er o.a. gesproken werd over wat zij willen leren, wat vinden zij belangrijk op
school en wat missen ze nu? Het was een prachtig gesprek met input van onze leerlingen!

Studie(mid)dagen schooljaar 2018-2019
Enige tijd geleden heeft u in het Polhaarnieuws het vakantierooster van 2018-2019 kunnen lezen.
Hierbij ontvangt u ook de studiedagen voor het komende schooljaar, alle leerlingen zijn dan vrij:
* Dinsdagmiddag 2 oktober vanaf 12.00 uur
* Donderdagmiddag 20 december vanaf 12.00 uur ( ’s avonds Kerstviering voor alle leerlingen)
* Donderdag 17 januari 2019: hele dag
* Donderdagmiddag 7 februari 2019: vanaf 12.00 uur
* Maandag 25 maart 2019: hele dag
* Dinsdag 11 juni 2019: hele dag
Houdt u vast rekening met deze planning?

Kindregeling gemeente Dalfsen
Binnen de gemeente Dalfsen bestaat de zogenaamde kindregeling.
Bent u inwoner van de gemeente Dalfsen, heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en heeft u een laag
inkomen en vermogen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de kindregeling.
De kindregeling maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.
Voldoet u aan de voorwaarden dan ontvangt u € 400,00 per kind dat u kunt besteden op de website
www.kindregeling.dalfsen.nl
U kunt vervolgens kiezen uit producten zoals de ouderbijdrage, fiets, computer, schoolkosten of kleding.

Groep 7
Groep 7 wordt op dinsdag 12 juni om 08.30 uur bij het Zwembad verwacht. Graag de zwemkleding al vast
aan doen en een zwemhanddoek meenemen.

Geslaagd!
Vanaf nu mag Christa Dekker zich leerkracht noemen want ze is geslaagd voor haar
PABO diploma. Haar onderzoeksthema was gericht op zelfregulerend leren.
Christa blijft tot het einde van dit schooljaar leerkracht in groep 4 en 6.
Van harte gefeliciteerd Christa en veel succes met je vervolgstudie!

Van de MR
Vergadering 23-05-2018.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Formatie. Aantal groepen met hun leerkrachten.
Het concept ligt er en krijgt ieders waardering en tevredenheid.
Er wordt gewerkt aan de laatste puzzelstukjes om het plaatje kloppend te krijgen.
Grote groepen. Er komt extra ondersteuning wat betaald gaat worden uit de “extra middelen
aanpak werkdruk”. Deze gelden komen, dankzij de stakingen, eerder bij de scholen terecht.
Het team heeft unaniem gekozen voor deze invulling.
Huisvesting. Deze is nog niet duidelijk. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Daarmee is ook nog niet duidelijk welke groepen er op de nevenlocatie komen. Dus nog even
geduld. Binnenkort zullen er knopen doorgehakt worden.
Continurooster. Er zijn vrijwilligers gevraagd voor ondersteuning van het continurooster.
Het concept ziet er veelbelovend uit. Aandachtspunten zoals b.v. genoeg tijd om te eten,
genoeg speelruimte, vaste begeleiders worden gewaarborgd.
MR lidmaatschap. We zijn blij dat er zich iemand gemeld heeft. We zijn in gesprek met deze mogelijke
kandidaat. Wordt vervolgd.

Afscheid Thea Dheere
Na 45 jaar in het onderwijs én op onze school gewerkt te hebben gaat Thea Dheere
met pensioen.
Natuurlijk laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan en is er een feestelijk afscheid op
woensdag 11 juli.
Vandaag heeft uw kind een brief meegekregen met verdere informatie.

Wandel3daagse
Onder prachtige weersomstandigheden zijn de deelnemers vol
enthousiasme van start gegaan met een route door Millingen.
Vanavond gaat de route richting Ankum, de lange route over de stuw
Vechterweerd en lopen kleuters de kabouterroute. Dat hebben we
geweten! De kleuters hebben er zin in, de hele dag klinkt het al:

hela hela hela holala, hela hela hela ho…
Morgen gaan de wandelaars richting Gerner.
Kijk voor de routes op www.wandel3daagse.nl
Iedereen veel succes en plezier gewenst!

The Living Village Festival
Zoals u wellicht heeft gehoord begint The Living Village Festival binnenkort weer in Dalfsen aan de Vecht.
Van 20 tot en met 24 juni wordt het prachtige terrein omgetoverd tot educatief, inspirerend festival waar
(inter)nationaal publiek op afkomt. Meer informatie treft u aan in de bijlage.

Sponsoring kalender
Evenals voorgaande jaren willen we u de gelegenheid bieden om een maand van de jaarkalander te sponsoren voor 30
euro. De naam of het logo van de sponsor/ bedrijf zal daarvoor op de kalender in die maand vermeld worden en ook in
die weken op het digitale Polhaarnieuws. Er kunnen 10 maanden gesponsord worden.
Uw reactie zien we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 juni tegemoet bij Inge via i.haarman@catent.nl
De sponsoren van dit jaar hebben de factuur inmiddels toegestuurd gekregen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw sponsoring in het jaar 2017-2018
Dat zijn:

Geslaagde pilot voor groep 8
Onder leiding van Willemijn van Rechteren en Ellen Brouwer (De
Kunst Keuken) vond op 6 juni 2018 een geslaagde pilot Kunst en
Cultuur op Kasteel Rechteren plaats voor alle kinderen van groep
8 van de Polhaar.
De kinderen werden op speelse wijze in contact gebracht met de
geschiedenis van het kasteel door een rondleiding van
Willemijn gevolgd door een workshop van Ellen buiten in de
tuin waar ruim 30 schildersezels opgesteld stonden.
Na een korte uitleg in de paardenstallen naast het kasteel werd de
klas in drie groepen opgesplitst en ging men aan het werk.
Voorafgaand aan deze dag werden er voorbereidende lessen gegeven op school.
Doel van deze pilot is om kinderen op speelse wijze kennis te laten maken met geschiedenis in combinatie
met een schilderworkshop. Mede dankzij het innovatiebudget kunst- en cultuur is dit mogelijk gemaakt.
Het is de ambitie van Willemijn en Ellen dit lesprogramma beschikbaar te stellen voor de bovenbouw van
alle basisscholen in de gemeente Dalfsen.

Van groep 8
Woensdagochtend 6 juni is groep 8 op bezoek geweest bij kasteel Rechteren. Wat was het bijzonder om
als allereerste groep het kasteel te mogen bezichtigen terwijl we een geschiedenisles kregen over de
Middeleeuwen tot en met de Tweede Wereldoorlog. Terwijl we in groepen een rondleiding kregen in het
kasteel werd er door de anderen leerlingen geschilderd in de tuin van het kasteel. Als ware kunstenaars
werden de mooiste kunstwerken gemaakt. Wat een unieke ervaring voor de
leerlingen! De komende weken krijgen ook groep 6 en 7 deze kunst- en
geschiedenisles nog in kasteel Rechteren.

