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AGENDA

Vrijdag 8 september:
Vrijdag 15 september:

9.00 uur Beginviering in de kerk
16.30-19.00 uur Beginfeest
www.debaronesdalfsen.nl

Welkom!
r:

De kop is er weer af … na een hopelijk fijne vakantie voor iedereen, zijn we
deze week weer begonnen. Een eerste schooldag is toch altijd een beetje
spannend maar al snel had iedereen zijn plekje weer gevonden, fijn!
In de zomervakantie is door verschillende mensen en bedrijven hard gewerkt zodat de school er weer piekfijn uitziet.
Alle wanden zijn gewit en in bijna alle klassen zijn nieuwe plafondplaten gekomen en zijn direct de lichtarmaturen
vervangen. Elke klas heeft nu goed licht!
Ook is door bouwbedrijf van Wijnen het speellokaal omgetoverd
tot een ware kleuterklas.
Lieke Ruiter en groep 1a hebben daar een fantastische werkplek!
Het team was vorige week ook al veel op school en afgelopen
donderdag zijn we begonnen met een startvergadering waar we,
naast het schooljaar voorbereiden, alweer een aantal afspraken
hebben kunnen maken. Er werd op een fijne manier effectief
vergaderd en het voelde goed!
Vanaf dit schooljaar ben ik directeur aan de Kbs de Polhaar en mijn eerste indruk is dat er een warme en fijne sfeer
tussen de teamleden, leerlingen en ouders onderling is. Ik ervaar rust in de gangen en klassen, er wordt goed
zelfstandig gewerkt en kinderen hebben plezier! Voor mij een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren….
Vanuit de overdracht met Aldert Hoksbergen ben ik op de hoogte van de ontwikkelingen die vorig schooljaar zijn
ingezet. Ik zal deze verder oppakken en u hiervan, indien nodig, op de hoogte houden. Naast een aantal
onderwijsinhoudelijke zaken begrijp ik dat de Tussenschoolse
Opvang (TSO) snel aandacht behoeft.
Met velen van u heb ik al persoonlijk kennis gemaakt.
Op maandag t/m donderdag ben ik aanwezig en in principe staat
mijn deur open, voel u welkom!
Ik wens alle leerlingen, het team en u als ouder een kleurrijk
schooljaar toe!
Antoinette Holterman

Polhaarnieuws
Zoals u gewend bent ontvangt u ook dit schooljaar wekelijks de nieuwsbrief met belangrijke mededelingen en
wetenswaardigheden. Naast de kalender en de schoolgids ( te vinden op www.polhaar.nl) geeft het Polhaarnieuws
actuele zaken aan. We vragen u vriendelijk doch nadrukkelijk om het Polhaarnieuws goed te lezen en te bewaren
zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Beginviering in de kerk
Morgen! openen we het schooljaar in de kerk. Alle kinderen lopen in een grote stoet vanuit school naar de kerk.
U bent als ouder van harte welkom in de kerk om de dienst mee te vieren.
Deze gebedsviering die om 9 uur begint zal ongeveer 30- 45 minuten duren.

Beginfeest
Zoals eerder gecommuniceerd is, is vanwege de slechte weersverwachting voor morgen, het beginfeest uitgesteld
naar vrijdag 15 september. Aangezien dan ook de Datrion uitreiking plaatsvindt, hebben we besloten om ook te tijd
aan te passen: van 16.30 - 19.00 uur. We zoeken nog ouders die een half uur willen helpen met de uitgifte van
eten/drinken of de begeleiding van een activiteit. Als u kunt helpen: graag per mail aangegeven: ov@polhaar.nl met
daarbij eventuele voorkeur voor tijd en eten/drinken of activiteit. Ook ouders die zich voor deze vrijdag hadden
aangemeld, willen we vragen om zich opnieuw aan te melden als ze ook 15 september kunnen helpen.

Afwezigheid directeur
In week 39 is Antoinette Holterman afwezig en op studiereis naar Singapore met alle directeuren van het
stichtingsbestuur van Catent. Daar zullen we ons richten op het ICT-onderwijs in relatie tot de 21 eeuwse
vaardigheden en hoe dit in een later stadium doorgevoerd kan worden op de scholen van Catent.

Correctie en aanvulling op de kalender
Alle oudste kinderen hebben maandag de jaarkalender meegekregen.
Als aanvulling en correctie daarop:
- Antoinette Holterman is op school van maandag t/m donderdag.
- In de bovenbouw (groep 6 t/m 8) worden de verjaardagen zonder ouders/ verzorgers gevierd.
Traktaties mogen om 8.30 uur gebracht worden. Bij voorkeur zien we gezonde traktaties.
- De meivakantie is twee weken van 27 april t/m 11 mei (staat goed in de kalender maar niet goed in de tekst)
- Begin november vinden er geen portfoliogesprekken plaats.
- De voortgangsgesprekken op 28 en 30 november zijn voor groep 1 t/m 7.

-

-

Gym
Gymdagen; groep 5 gymt op dinsdag en vrijdag, groep 6 gymt op dinsdag en donderdag.
De kinderen van groep 7 worden op dinsdagmorgen om 8.30 uur bij de Trefkoele verwacht en mogen op
donderdag zelf van de Trefkoele naar huis gaan. De overblijvers lopen met de leerkracht terug naar school.
Correcte data gespreksavonden groep 7 (jaarplanning is wel correct). Eind oktober géén portfoliogesprekken
& voortgangsgesprekken 28 nov en 30 nov 1 t/m 7 (of 8?)
De groepen 3 gaan na de herfstvakantie gymmen in de Trefkoele, tot die tijd hoeven ze nog geen gymspullen
mee te nemen.
De kleuters gymmen in de Trefkoele. De kinderen mogen allemaal weer hun gymschoenen met duidelijk
zichtbare naam en/of merkteken meenemen naar school (het liefst met klittenband). Groep 1A en groep 1B
gymmen samen in de loop van de donderdagochtend. Zij lopen o.l.v. de leerkrachten naar de Trefkoele.
Groep 2 mag donderdagochtend om 8.30 uur met de jas aan in de klas komen. Zij lopen o.l.v. de leerkracht
naar de Trefkoele.

25 jaar in het onderwijs
Elles Antonissen zat op 1 augustus 25 jaar in het Onderwijs.
Dit is natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Tijdens de studiedag heeft Antoinette Holterman
haar gefeliciteerd en namens het team een
bloemetje overhandigd.

Fiets Opstel Plaats
Veel kinderen komen met de fiets naar school. Ze zetten hun fiets op de daarvoor aangewezen plekken in de stalling.
Na schooltijd is er sprake van een drukke verkeerssituatie. Ouders staan hun kind op te wachten op de daarvoor
aangewezen plekken.
Er zijn 2 FOP’s : één FOP ( Fiets Opstel Plaats) is bij de ‘grote boom’ op het kleuterplein en de andere FOP is op het
grote plein naast het speelveldje.
Soms staan er fietsers op straat de kinderen op te wachten. Het is een kleine moeite om gebruik te maken van de
FOP’s . Dit bevordert de verkeersveiligheid. Wilt u dit ook doorgeven aan grootouders en uw oppas.

Luizencontrole
Woensdag is een luizencontrole geweest. In de groepen 1B; 3A; 5; 6; en 8 zijn luizen en/of neten gevonden.
Indien u gebeld werd door de leerkracht dan twee weken lang iedere dag uw kind kammen en daarnaast kan
eventueel een shampoo gebruikt worden. Volg dan wel de aanwijzing op de verpakking op en herhaal evt de
shampoo. Graag de overige kinderen regelmatig controleren. Extra informatie vindt u in het luizenprotocol op de
website van de Polhaar. Bij de luizencontrole kan nog extra mankracht gebruikt worden. Geef u op bij Petra van de
Brink via petra-d@hotmail.com
De controles zijn ongeveer 1x per maand op woensdagochtend, op de schoolkalender staan de data. We controleren
de kinderen in het klaslokaal, waardoor het prettig is om niet-schoolgaande kinderen thuis te laten.

Participatielijst
Voor de zomervakantie hebben we de participatielijst uitgedeeld en we hebben al veel lijsten weer teruggekregen,
waarvoor onze dank. Mocht u de participatielijst nog niet hebben ingeleverd, dan willen we u vragen om dat alsnog
te doen. U vindt de participatielijst in de bijlage van deze mail. Als u zich aan hebt gemeld om te helpen bij
activiteiten, wordt u t.z.t. benaderd door de oudervereniging/ leerkracht/ Inge.

Gezond tussendoortje
Zoetigheid als tussendoortje zien wij liever niet: het is geen gezonde energierijke aanvulling. We rekenen erop dat de
kinderen een gezond tussendoortje meekrijgen. We zien het liefste fruit.
Koolzuurhoudende drankjes en zoetigheid worden niet toegestaan.
Om de hoeveelheid afval enigszins te beheersen nemen de kinderen hun drinken in een afsluitbare beker mee. Dus
geen pakjes of wegwerpflesjes.

4 x 4 voetbaltoernooi
De toernooicommissie van SV Dalfsen en ASC'62, organiseert ook dit jaar het “De Kleine Kornuiten 4x4
voetbaltoernooi” Het toernooi is voor kinderen van groep 2 tot en met 8. In de bijlage treft u meer informatie aan.
De kinderen hebben tot 11 september de tijd om zich op te geven.

Oproep kinderkoor
Lijkt het je leuk om samen met een groep kinderen tussen de 5 en 15 jaar te zingen? Meld
je dan aan voor het kinderkoor! We repeteren op maandagmiddag van 15.15 uur tot
16.00 uur op school. Ongeveer 5x per jaar zingen we in de kerk.
We worden muzikaal begeleid door een pianist, maar we zouden het erg leuk vinden als
we de muzikale begeleiding kunnen uitbreiden. Speel je een instrument of ken je iemand
(vader, moeder, opa, oma) die ons muzikaal zou kunnen versterken? Laat het mij
weten. Kom gerust een keertje kijken of een proefrepetitie meedoen!
Informatie en opgave bij Jennifer Schiller 06 30457625 of jennifervanloon@hotmail.com

Cursus Toetsenbordvaardigheid
Opgeven voor de cursus Toetsenbordvaardigheid van Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD is nog
steeds mogelijk. Tot uiterlijk 20 september a.s. Bij voldoende deelname hebben wij als beoogde startdatum dinsdag
3 oktober. Opgeven kan via de aanmeldingsstrook van de folder, via email: info@olcn.nl of tel. (0529) 480381

Kinderboekenweek
Voor de opening van de kinderboekenweek is veel wol nodig. Heeft u nog een bolletje thuis liggen, wilt u dit dan
meegeven aan uw kind? We gaan het gebruiken op 4 oktober.

Samenloop voor hoop
Vrijdag 22 en zaterdag 23 september vindt er een Samenloop voor Hoop plaats in Dalfsen. Voor kinderen is er
zaterdagmiddag de mogelijkheid om mee te lopen. Ook als je niet mee loopt kun je helpen geld in te zamelen!
We verzamelen de aankomende weken lege flessen! Of een bon met statiegeld mag natuurlijk ook! Er zal een "big
bag" in de hal van de school staan!
Heel veel kinderen lopen mee van groep 8: aanspreekpunt Jolanda Koggel, Groep 7 Laurenske Nijenhuis, Groep 6
Ingrid Frijling. Meer aanmeldingen zijn natuurlijk welkom!

Jeugdtheaterschool Dalfsen start het nieuwe seizoen
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid bent om je in te spannen voor een nog
mooier eindresultaat, dan bied de Jeugdtheaterschool Dalfsen je alle ruimte om te schitteren.
Ook dit jaar is er de reguliere jaarcursus voor 8 t/m 12 jaar. Een jaar lang theaterlessen en toewerken naar een
mooie eindvoorstelling. Nieuw dit jaar zijn de danslessen: voor de jongsten (4-7) klassiek ballet en voor de oudere
kinderen (8-12) theaterdans.
Op vrijdag 22 september zijn er kennismakingslessen voor onze theaterlessen en woensdag 20 september voor onze
danscursussen. Informatie over locaties, tijden, kosten en opgeven voor de kennismaking kan via de website
www.jeugdtheaterschooldalfsen.nl

Welkom!
Sem van de Berg, Ruben Zuidberg, Isa Boerkamp, Bram Schiller, Willemijn Blaauwgeers,
Madelon Balster, Afke Scheewe, Lenn Visser, Senn Domine, Aniek Kemper en Jesse Willems
zijn voor de zomervakantie nog op school gekomen en Lewis Rientjes, Tess Holterman,
Mees Reimert, Tess Duyndam, Dean Hagen, Florán Pool, Madelief Maats, Tom Heitbrink
en Hidde Kroes zijn in of vlak na de zomervakantie vier jaar geworden.
Levay Jolink en Sepp Hentenaar maken de groepen 1 tot 1 oktober compleet.
Hidde de Boer en Naa Adei Dsane zijn na de vakantie groep 6 komen versterken en
Naomi Berghout groep 8
Wij wensen de kinderen en hun ouders een prettige tijd op onze school.

