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AGENDA

Vrijdag 17 november:
vanaf 9.00 uur Inschrijven voor de voortgangsgesprekken van 28 en 30
november via schoolgesprek.nl, hiervoor ontvangt u donderdag 16 november
een e-mail.
www.debaronesdalfsen.nl
Tot 17.00 uur Schoen zetten in de kerk
Zaterdag 18 november:
14.00 uur Aankomst Sinterklaas bij de Vechtbrug
19.00 uur Viering in de kerk met bezoek r:van Sinterklaas
Maandag 20 november:
Versieravond Sint
Woensdag 22 november:
23.00 uur Schoolgesprek.nl dicht. Tot die tijd kunt gesprekken plannen.

Van de directeur, Antoinette Holterman
“Juf Antoinet, het grote boek van Sinterklaas is aangespoeld…!”
Dit hoorde ik vandaag op het schoolplein, wat heerlijk weer….
De kinderen kijken vol spanning uit naar aanstaande zaterdag, de komst van Sinterklaas
( en wij kijken mee  ). De voorbereidingen zijn op school al in volle gang!
Vorige week heb ik u het één en ander verteld over de visie en missie van onze school en welke activiteiten
wij hier aan gekoppeld hebben. In deze nieuwsbrief willen wij u iets meer vertellen hoe wij onze identiteit
vorm willen geven. Naast de methodiek van Hemel en Aarde staat er vanaf eind november in iedere klas
“een vertelkastje”. Hier hebben wij als team meerdere vergaderingen over gehad, die begeleid zijn door
Jacqueline Huizinga , onze identiteitsbegeleider. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt Els Niemeijer (groep
1b) hoe zij ermee werkt in de klas.
Ook zijn wij druk bezig met de vervanging van Sabine Balster uit groep 5, die 4 december met
zwangerschapsverlof gaat (1 december is, als alles goed gaat, haar laatste werkdag). We hebben inmiddels
een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd en in het volgende Polhaarnieuws kunnen wij u hier meer over
vertellen.
Geniet met elkaar van een fijn weekend!

Herinnering: Gezocht: Kinderen die graag zingen!
Het kinderkoor zoekt versterking voor de kerstuitvoering. Zing je graag en
lijkt het je leuk om op kerstavond in de kerk te zingen? Geef je dan op en
zing mee! Vooral kinderen uit de bovenbouw kunnen we gebruiken, maar je
mag je opgeven als je in groep 3 of hoger zit.
Je repeteert vooraf 5x op school op maandag tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur. We eten eerst
samen een broodje en gaan daarna oefenen. Start op maandag 20 november.
Vragen en aanmelden kan bij Jennifer Schiller 06 30457625.

Groep 7- bezoek aan het oorlogs- en vrijheidsmuseum te Nijverdal
Alle leerlingen en ouders/verzorgers die rijden worden om 08.00u in groep 7 verwacht. We verwachten
rond 13.00 uur weer terug te zijn. De leerlingen van groep 7 nemen lunch mee en lunchen die dag op
school.

Sinterklaasbericht ( van OV en team)
Zie ginds komt de stoomboot……
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn al ruim een maand in volle gang en nu het
Sinterklaasjournaal is begonnen zullen jullie hier ook meer van mee gaan krijgen. Er zijn namelijk een paar
data die jullie goed in de gaten moeten houden.
Voor alle leerlingen: Op maandag 20 november een extra schoen (of evt. laars) mee naar school nemen
om in de klas de schoen te kunnen zetten.
Voor de onderbouw (gr. 1 t/m 4): Op dinsdag 21 november nemen de kinderen een zelfgemaakte
tekening mee naar huis om thuis in hun schoen te doen. Dit is i.v.m. het verhaal van het
Sinterklaasjournaal.
Voor de bovenbouw (gr. 6 t/m 8): Op 15 november hebben de leerlingen een verlanglijstje meegekregen.
Deze moet uiterlijk maandag 20 november worden ingeleverd bij de leerkracht.
Het geld dat de leerlingen 21 nov. krijgen voor een cadeautje, mag niet worden uitgegeven aan snoepgoed.
Voor alle ouders: denk allemaal aan de versieravond a.s. maandag 20 november van 19.00 -21.00 uur.
Degene die zich hebben opgegeven ontvangen hierover een mail. Ook als u zich niet heeft opgegeven, bent
u van harte welkom. Vele handen maken licht werk. U hoeft dit niet vooraf door te geven.
Geniet allemaal van dit prachtige feest, ook al in z’n voorbereidingen!

Tophandbal
Op dinsdag 21 november om 20.30 uur spelen de dames van het Tophandbal Morrenhof-Jansen Dalfsen
een oefenwedstrijd in de Trefkoele tegen het nationaal team van Italië. Dat wil je niet missen! Neem je je
familie, vrienden, klasgenoten, buren en sportteam mee en moedig onze meiden aan! De toegang is gratis!
De zaal is om 20.00 uur open. Zie de uitnodiging in de bijlage.

Sinderklaas in de kerk
A.s. zaterdag om 14.00 uur komt Sinterklaas aan in Dalfsen. Diezelfde avond brengt hij ook al een bezoek
aan de kerk. De viering begint om 19.00 uur. Daarvoor kan vandaag en morgen tot 17.00 uur de schoen
gezet worden in het voorportaal van de kerk. Voor meer informatie zie de uitnodiging in de bijlage.

Pakje aangespoeld
Vanmorgen ontdekten de kinderen een nat Sinterklaascadeautje op school. Op het
pakje staat de naam Midas. Groep 2 kwam (met juf Elles) bij Inge vragen of er een
Midas op onze school zit en dat is niet het geval.
Er wordt nu hard nagedacht hoe we het pakje bij de juiste persoon krijgen.

Door Melani van Oenen en Dennis Velsink- groep 7 Hörstel
Op Dinsdag 14 november kwamen de kinderen van de Gesamtschule Hörstel op bezoek bij verschillende
scholen in Dalfsen.
We hebben het heel leuk gehad samen.
Iedereen kreeg een maatje toegewezen. Waarmee je de dag zou doorbrengen.
Verschillende kinderen maakten thuis eten en namen het mee naar school.
Familie van de Nederlandse kinderen hielpen vrijwillig mee.
We hebben spelletjes gespeeld, getekend enz. om elkaar beter te leren kennen.
We hebben verschillende talen gesproken (Engels, Duits en Nederlands).
Het was een superleuke dag en we hebben zin in het bezoek aan Hörstel (maart 2018).

TSO
Maandagavond 13 november is met de overblijfouders de werkwijze voor de TSO vanaf 20 november
besproken. Vanwege het tekort aan hulp zullen vanaf aanstaande maandag voor het eten groepen
gecombineerd worden. Daarbij zal het team van leerkrachten op enkele momenten een steentje bijdragen
aan de TSO. Zo lijkt het te lukken de TSO de komende tijd draaiende te houden. Het rooster is ook met de
aanpassingen nog niet volledig rond. Er is nog versterking nodig op de volgende momenten:
Blok 2, dinsdag week 49, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

1 ouder

Blok 3, week 7 t/m 19:

2 ouders
2 ouders

maandag
Donderdag

Blok 4, week 19 t/m 29

maandag
3 ouders
Donderdag 1 ouder
Vrijdag
2 ouders
Kan jij hierin iets betekenen? Stuur een bericht naar tso@polhaar.nl en geef duidelijk aan wanneer je
beschikbaar bent. Dit hoeft zeker geen volledig blok te zijn.
Om de druk op de overblijfouder niet onnodig groot te maken, het nadrukkelijke verzoek om kritisch te zijn
over opgave voor de TSO. Als overblijven niet noodzakelijk is, is het verzoek de kinderen thuis te laten
eten. O.a. geen opvang thuis, lange reisafstand of veel onrust bij je kind bij het opnieuw wegbrengen naar
school valt in de categorie noodzakelijk. Alleen gezelligheid wat ons betreft op dit moment niet. Zo kan er
ook zonder mee te draaien als overblijfouder bijgedragen worden aan het organisatorisch haalbaar houden
van de TSO. Kinderen die niet overblijven zijn vanaf 13.00 uur weer welkom op het
schoolplein.

Jij bent uniek!
Heeft u onze mooie tekst al bij de voordeur gezien? Wij vinden het belangrijk dat ieder
kind zichzelf mag zijn en gezien wordt. Ook dat hoort bij de identiteit van onze school.

Symbolenkastjes
Vorig schooljaar (2016-2017) heeft Els Niemeijer leerkracht groep 1b een cursus gevolgd over Godsdienst.
Voor het eindwerkstuk heeft zij een symbolenkastje gemaakt die aansluit bij onze identiteit/visie van de
school. Als team zijn wij tijdens identiteitsvergaderingen in gesprek geweest over onze identiteit en op
zoek gegaan naar een manier om deze identiteit zichtbaar te maken. Na de herfstvakantie heeft iedere
groep een symbolenkastje gekregen. De laatjes in de kastjes zijn leeg. Elke laatje geeft een stukje van onze
identiteit weer. De veer staat voor identiteit, iedereen is uniek. De kring staat voor saamhorigheid. De
kaars met de slinger staat voor feest en verdriet. De hemel en natuur staan voor verwondering en
bewondering. Deze passen goed bij burgerschap.
Een voorbeeld van een symbool uit de la: “de kring” uit groep 1b. Deze la gaat over
saamhorigheid, ook wel vriendjes maken. In deze la zit een lieveheersbeestje die
graag iedereen wil leren kennen, net zoals alle kinderen in groep 1 elkaar ook willen
leren kennen. Het lieveheersbeestje wordt in de kring aan elkaar doorgeven, heb je
het lieveheersbeestje vast, dan mag je vertellen wie je bent en wat je leuk vindt om
te doen. Zo leren wij elkaar beter kennen. Wanneer het lieveheersbeestje aan
iedereen is doorgegeven in de kring zei een kind: “Nu heb ik veel vriendjes zeg!”

