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AGENDA

Dinsdag 28 november:
Woensdag 29 november:
Donderdag 30 november:

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Luizencontrole
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Van de directeur, Antoinette Holterman
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r:

Wat is de school prachtig versierd…mooie raamschilderingen, de
werkkamer van Sinterklaas op het podium, overal pakjes en Pieten op het
dak, …. Wat heerst er een geweldige sfeer in de school! Maandagavond
was er een ontzettend grote groep betrokken ouders en leerkrachten die
dit met elkaar gerealiseerd hebben, dank jullie wel allemaal.
De kinderen genieten volop van het Sinterklaasjournaal en alle bijzondere
dingen die Sinterklaas en zijn Pieten meemaken…het blijft ieder jaar
spannend…
Verder kan ik u meedelen dat Sharisma de Haas vanaf 6 december het zwangerschapsverlof van Sabine
Balster uit groep 5 gaat invullen, zij is al wezen kennismaken in de groep en ze heeft er zin in. Sabine gaat 4
december genieten van een welverdiend verlof en dat betekent dat vrijdag 1 december haar laatste
werkdag is. Ik wens haar een fijn verlof toe en Sharisma heel veel plezier en succes bij ons op de Polhaar!

Eerste overleg Onderzoeksgroep TSO
Vanavond staat het eerste overleg gepland met de onderzoeksgroep TSO. Zij gaan n.a.v. de gehouden
enquête de mogelijkheden onderzoeken voor het ander schooltijdenbeleid /continuerooster dan wel een
combinatie met het inhuren van een extern bedrijf.
De werkgroep bestaat uit: Marco Phielix (voorzitter MR), Marlies Rhee ( huidig TSO-coördinator),Marian
Dekker (SAC-lid),Debbie Matenaar (ouder), Danielle Leus (ouder),Kim Wesselink (ouder),Vanessa Tuten
(teamlid en MR-lid),Lieke Ruiter ( teamlid) en Antoinette Holterman (directie).
Wij houden u op de hoogte!

Acties PO
Via de landelijke media gehoord heeft u enige tijd geleden vast alweer het een en ander vernomen over de
acties die het primair onderwijs wil gaan voeren. De leraren willen nog deze maand met verantwoordelijk
minister Arie Slob in gesprek gaan over hun wensen. Vervolgens wachten ze de behandeling van de
onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af, die voor de week van 5 december staat gepland.
Op 5 december verloopt het ultimatum dat is gesteld aan de nieuwe minister. Op Kbs de Polhaar heeft elke
leerkracht het recht om gebruik te maken van zijn/haar stakingsrecht. Zodra hierover duidelijkheid is zullen
we u als ouders hierover informeren. Dit kan echter op zijn vroegst op 6 december.

Babynieuws
Leonie Blom heeft vanmorgen groep 3B verrast door te vertellen dat er een baby opkomst is. De kinderen
waren blij verrast: “Juf wat een verrassing”.
Wij wensen Leonie een goede zwangerschap en voorbereidingstijd.

Schoolschaatsen
IJsclub Stokvisdennen organiseert ook dit jaar weer een middag schoolschaatsen in de half overdekte kunstijsbaan
De Scheg in de wijk Colmschate te Deventer. Deze schaatsmiddag zal dit jaar georganiseerd worden op woensdag 13
december as. Deelname aan deze schaatsmiddag is mogelijk voor alle leerlingen vanaf groep 5 van de basisscholen in
Dalfsen en omgeving.
De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden opgehaald bij de school. Vanaf 14.00 uur kan er geschaatst
worden. Er wordt naar gestreefd de deelnemende kinderen omstreeks 17.00 uur weer op het vertrekpunt af te
leveren. De kosten voor deelneming aan dit evenement bedragen € 5,00 voor leden van de ijsclub en € 10,00 voor
niet-leden.
Opgave voor onze school is mogelijk via inge@polhaar.nl

Opgeven kan tot en met donderdag 7 december!!!
Aan het eind van die dag wordt het aantal deelnemers doorgeven aan de ijsclub.
Per bus kunnen 2 begeleiders gratis mee. Van deze begeleiders wordt verwacht dat zij de kinderen zowel in de bus
als op de ijsbaan begeleiden. Daarnaast is het wel mogelijk om meerdere volwassenen op te geven, die zelf ook
willen schaatsen, deze dienen echter wel de kosten voor deelname zoals eerder vermeld te voldoen. Ook van de
ouders die zich via de participatielijst hebben opgegeven vernemen we graag of ze inderdaad meegaan.
Het is raadzaam dat de deelnemers zelf voor schaatsen zorgen. Het kan zeer druk zijn bij de schaatsverhuur. Bij het
huren van schaatsen door ouders kan door de schaatsverhuurder gevraagd worden naar een identiteitsbewijs.
Verder hebben ervaringen in voorgaande jaren duidelijk gemaakt dat het gewenst is dat kinderen vooraf met hun
ouders hun schaatsen controleren en oefenen op het onderbinden van de schaatsen.
De kinderen kunnen op school blijven eten onder begeleiding van eigen ouders en moeten contant gepast geld
meenemen. Dit is geen schoolactiviteit en is dus voor eigen risico!

Oorlogsmuseum groep 8
Onze klas is naar het Oorlogs- en Vredesmuseum in Nijverdal geweest. We hebben het op school voorbereid door 13
in de oorlog te kijken en opdrachten te maken op een werkblad. Bij het oorlogsmuseum kreeg je met je groepje een
koffertje en iemand die daar werkte kwam je helpen. We hebben alles bekeken wat in het koffertje zat. Toen ging je
met je groepje een presentatie voorbereiden. Daarna kregen we met de hele klas een rondleiding door het museum.
We waren elkaars gidsen. De klas kreeg uitleg over wat alles betekende. En we hebben nog een filmpje gekeken
waarbij de grond ging trillen. En het museum stonden allemaal poppen die iets uitbeelden. Daarna gingen we terug
naar school.

Eén richtingsverkeer
In de van Ittersumstraat hanteren we eenrichtingsverkeer: Dat is: Naar school toe komen met
de auto via de Vriesenhof en de van Ittersumstraat via de Pastoriestraat weer verlaten. Voor de
fiets geldt geen eenrichtingsverkeer.

