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Sinterklaas op school, groep 1 en 2 om 12 uur vrij, groep 3 t/m 8 om 14.00 uur!
Typeles ipv dinsdag 5 december
www.debaronesdalfsen.nl
Einddatum doorgeven schoolschaatsen

Van de directeur, Antoinette Holterman

r:

We zitten vol spanning te wachten op Sinterklaas…de groepen 1 t/m 4 hebben op
school in hun eigen Sinterklaasgroepsboek “geschreven en getekend” om Sint te
helpen. Wie ben jij, wat is je lievelingsdier, wat is je lievelingskleur? En wat wil je
graag hebben van Sinterklaas? Ze zijn er heeeeeel erg druk mee geweest en Sinterklaas weet nu gelukkig
weer alles van ze. Dinsdag gaan we het meemaken…. Met elkaar genieten we van deze leuke tijd van Sint
en de Pieten maar aanstaande zondag vieren we ook onze eerste advent. De adventstijd begint vier
zondagen voor Kerst. Het is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en
wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Een moment van bezinning om met elkaar vooruit te
kijken naar het licht….
Afgelopen donderdag is de onderzoekswerkgroep TSO voor de eerste keer bij elkaar geweest. Er is op een
prettige manier overlegd, een tijdspad is uitgezet en taken zijn verdeeld. We komen in deze periode
regelmatig bij elkaar om het een en ander af te stemmen en ook de communicatie naar ouders en team is
benoemd. Belangrijk om een ieder hierin zorgvuldig mee te nemen.
Voor nu, geniet van en met elkaar van een fijn Sinterklaasfeest!

Sharisma de Haas
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Sharisma de Haas, ik ben 28 jaar oud en woon samen
met mijn vriend in Ommen. Ik heb de afgelopen drie jaar heb ik gewerkt op OBS de Toonladder
in Zwolle. Ik sta daar op de maandag en dinsdag voor groep 1/2. Vanaf begin december zal ik
het zwangerschapsverlof van Sabine gaan invullen.
De afgelopen weken ben ik al een paar keer op school geweest. De kinderen van groep 5
hebben me al gezien en hebben me van alles mogen vragen. Afgelopen donderdag heb ik een
ochtend meegedraaid om de kinderen en de school nog beter te leren.
Ik heb heel veel zin in de komende maanden en zal op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn.

Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een geweldig bedrag opgehaald met de
Kinderpostzegelactie. We ontvingen daarvoor dit certificaat. Super gedaan jongens
en meisjes!

Ouderbijdrage
Morgen krijgen alle oudste kinderen een brief van de OV mee over het innen van de
Ouderbijdrage. De Oudervereniging organiseert diverse activiteiten die onmisbaar
zijn geworden op onze school. Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, wordt u
vriendelijk verzocht deze wel te betalen.

Sinterklaas

Het is bijna zover: op dinsdag 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas op de Polhaar.
Alle kinderen worden rond 8.15 uur op school verwacht buiten op het grote plein.
Voordat het zover is, wordt er nog veel geknutseld en gezongen. De kinderen van groep 1 t/m 5 zijn druk
met oefenen voor hun presentatie aan Sinterklaas en de pieten.
Van de hulppieten uit de groepen 6 t/m 8 hebben we al vernomen dat er veel tijd is besteed aan de
cadeautjes, het maken van een prachtige surprise en het schrijven van een gedicht. Ga zo door hulppieten!
Deze surprises mogen dinsdag 5 december om 8.15 uur in de klas gezet worden. Daarna kunnen de
kinderen mee ‘slingeren’ op het grote schoolplein.
Wij gaan met z’n allen, ouders en kinderen van groep 1 t/m groep 8, slingeren op het grote schoolplein
totdat Sinterklaas arriveert. Slingeren is: Hand in hand lopend over het schoolplein Sinterklaasliedjes
zingen. Na het slingeren gaan de kinderen bij hun juf op het grote plein in het goede vak staan (zie bijlage).
Om Sinterklaas op een veilige manier te onthalen, vragen wij u vriendelijk uw auto niet langs
de van Ittersumstraat te parkeren. Het is prettig als u zo veel mogelijk met de fiets komt. Parkeren kan bij
de Trefkoele plus.
Deze dag gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 tot 14.00 uur naar school. De kinderen blijven over in hun
eigen klas samen met de leerkracht. De kinderen nemen hiervoor hun eigen eten en drinken mee. Daarna
spelen ze buiten onder begeleiding van de TSO.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij.
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 wordt voor eten en drinken gezorgd tijdens de ochtendpauze.
De groepen 3 t/m 8 gaan in de middag met elkaar spelletjes spelen. De kinderen mogen hiervoor zelf een
spelletje meenemen. Groep 8 speelt spelletjes met de groepen 3, groep 7 met groep 5 en groep 6 met
groep 4. Het is dus prettig als het spelletje voor beide groepen geschikt is.
Deze dag worden er foto’s gemaakt. Van de groepen 1 en 2 wordt ook een groepsfoto gemaakt met
Sinterklaas.
We hopen op een heel gezellige dag met veel glunderende gezichten, originele surprises
en prachtige gedichten!

Luizencontrole
Woensdagochtend is er een her-controle geweest op luizen in de groepen 1B, 2, 3B, 5 en 6.
De groepen 1A, 1B en 3B zijn vrij van luizen.
In de groepen 2, 5, 6 werden nog wel luizen en neten aangetroffen en ook groep 8 is niet luizenvrij.
Graag uw kind 2 weken iedere dag (pluk voor pluk) kammen indien u gebeld werd door de juf. Andere
kinderen uit die groepen regelmatig controleren.
De kinderen uit de groepen 3A en 7 konden niet worden gecontroleerd. Aan die ouders het verzoek om
zelf te controleren en evt luizen/ neten te melden aan de leerkracht. Op www.polhaar.nl staat meer
informatie voor het behandelen van luizen, het is en blijft de verantwoordelijkheid voor u als ouder.

Kerstgroen
Om dit jaar de school ook weer in kerstsfeer te brengen, willen we vragen of alle kinderen wat kerstgroen
mee willen nemen. Bijvoorbeeld: dennentakken, takken van coniferen, hulst, skimmia, takken met besjes
of andere takken met groene blaadjes. Kortom alles waarmee kerststukjes en kerstkransen gemaakt
kunnen worden. Dit groen kan worden ingeleverd op woensdag 6 en donderdag 7 december bij de
hoofdingang.

Versieravond
De school is nu nog mooi versierd in het sinterklaas-thema, maar volgende week donderdag willen we de
school al in kerstsfeer brengen. Via de participatielijst hebben diverse ouders zich al opgegeven om te
helpen, deze ouders worden per mail benaderd. We kunnen altijd meer helpende handen gebruiken, dus
heb je op donderdag 7 december vanaf 19.00 uur tijd, dan horen we dat graag via kerst@polhaar.nl. In het
bijzonder kunnen we nog enkele helpende mannen gebruiken voor het ophangen van de verlichting!

Kinderkerstviering in de kerk
Zondag 24 december om 19.00 uur is er in de kerk een speciale kinderkerstviering. Dit is nog niet vermeld bij de
vooruitzichten in de Hernieuwing maar vindt dus wel plaats.
Het kinderkoor onder leiding van Jennifer Schiller is al druk aan het oefenen.
Ook zijn er een paar kinderen nodig om wat voor te lezen. Opgave graag z.s.m. via inge@polhaar.nl
Voor de duidelijkheid: de kinderen moeten écht aanwezig zijn in de kerstnachtviering op zondag 24 december!

Oproep aan ouders van 5 jarigen en kinderen van 10/11 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Zij zal
de kinderen van 5 jaar en 10-11 jaar wegen en meten. Bij de kinderen van 5 jaar
doet ze ook een ogentest. De betreffende ouders ontvangen een brief en/of email 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.

Bezoek oorlogs- en vredesmuseum groep 7 door Teun en Lima
De kinderen van groep 7 zijn dinsdag 21 november naar het oorlogsmuseum geweest in Nijverdal. Als
voorbereiding hadden we allemaal een filmpje van 13 in de oorlog gekeken. De mensen (vrijwilligers)
ontvingen ons heel erg leuk. Ze hadden allemaal een onderwerp en daar hebben we heel veel van geleerd.
De vrijwilligers gingen allemaal met hun groepje kinderen naar hun eigen onderwerp en vertelden hun
verhaal. Deze informatie moesten de kinderen goed onthouden, zodat ze het zelf konden vertellen tijdens
de rondleiding voor de hele klas. Tussendoor kreeg iedereen wat drinken. Op het einde gaf elk groepje een
presentatie in het museum tijdens de rondleiding. We hebben een hele leuke en leerzame dag gehad.

Mediawijsheid groep 7 en 8
De leerlingen van groep 7&8 hebben zich afgelopen week
voor missies ingezet met betrekking tot mediawijsheid. De
game werd gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid.
Spelenderwijs hebben de leerlingen kennisgemaakt met de
kansen en gemaakt met de kansen en gevaren van media.
De leerlingen ontvingen hiervoor een diploma!

Schoolschaatsen
Inmiddels hebben 16 kinderen zich opgegeven voor het schoolschaatsen in Deventer. Opgeven kan nog
t/m donderdag 7 december via inge@polhaar.nl Diezelfde avond wordt de stand doorgegeven aan
Stokvisdennen.
De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden opgehaald bij school. Daarvoor mogen de kinderen
op school overblijven om hun broodje op te eten en om te kleden. U bent dan zelf verantwoordelijk voor
uw kind.
Er moet met gepast geld betaald worden. € 5,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.
Om het soepel te laten verlopen kan het geld vooraf worden ingeleverd bij Anne Feijen, vlak voor vertrek.
Laurenske Nijenhuis, Richard Feijen en Marco Kleinlugtenbeld hebben zich opgegeven om de kinderen te
begeleiden maar meer begeleiders zijn van harte welkom, het zou fijn zijn als er meer ouders zijn die als
begeleider mee willen, de begeleiders gaan op kosten van de OV en Stokvisdennen mee.
Een muts is verplicht! Denk ook aan handschoenen.
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.
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.
Dit is geen schoolactiviteit en is dus voor eigen risico!

Lampionnenoptocht- vrijdag 15 december- sfeervol en een feestje
Op vrijdagavond 15 december organiseert de Oranjevereniging in samenwerking met Ondernemend
Dalfsen de jaarlijkse lampionnenoptocht.
De optocht start ook dit jaar om 19.00 uur vanaf de Westermolen. Excelsior loopt weer voorop en maakt
er een feestje van! Loop jij weer met ons mee? Dan maken we er samen een gezellige en
sfeervolle optocht van.

Knutselmiddag woensdag 13 december
Sta jij ook te trappelen om mee te lopen? En wil jij meelopen met je eigengemaakte coole lampion? Kom
dan jouw eigen lampion maken op woensdag 13 december van 14.30 tot 16.30 uur
– locatie basisschool de Polhaar.
Oranjevereniging Dalfsen organiseert de knutselmiddag in samenwerking met Bonte Nili.
Deelname aan de knutselmiddag is gratis en wij zorgen voor drinken en wat lekkers!

Borduren baret Piet
Groep 2 heeft dinsdag met behulp van ouders en grootouders
de baret van Piet geborduurd.

