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AGENDA

Dinsdag 19 december:
19.00 uur Informatieavond VO op Cbs de Spiegel
www.debaronesdalfsen.nl
Donderdag 21 december: 12.00 uur Kinderen vrij!
17.30 uur tot 19.30 uur Kerstviering op school
Vrijdag 22 december:
8.30 uur Kinderkoor, lezers, herders en engelen oefenen in de kerk voor de
kerstviering van 24 december 19.00
r: uur
12.00 uur Kerstvakantie

Van de directeur, Antoinette Holterman
Wat was het in één keer een prachtige wondere wereld!
Ondanks dat het misschien voor wat overlast op de weg zorgde, hebben
de leerlingen er met elkaar even heerlijk van kunnen genieten.
Deze witte voorbereiding op de Kerst pakken ze ons niet meer af….
De school is al prachtig in de kerstsfeer en langzaam leven wij als Polhaar
ook naar Kerstmis toe.
Dit jaar willen we een lichtpuntje zijn voor de mensen die aan moeten
kloppen bij de “Voedselbank”. Een extraatje, ook voor hen in deze
feestmaand, geeft hen en ons een warm gevoel!
Verderop in de nieuwsbrief vertelt Ineke Flierhuis iets meer over het Levelwerk waar ze met een aantal
leerlingen van groep 5 t/m 8 mee werkt. In onze visie streven we namelijk (m.b.t. het passend onderwijs)
naar het werken op 3 niveau’s en aandacht hebben voor o.a de meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Ook vindt u in de bijlage een oproep om deel te nemen/denken over ons Groene Schoolplein…..
We zijn benieuwd naar uw reacties!

Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen zit boordevol. Wilt u kijken of er nog iets van uw kind(eren) bij is? In de
kerstvakantie wordt de bak leeggemaakt.

Voorlichtingsavond VO Zwolle
De scholen voor voortgezet onderwijs ( Meander, CCC, TAK, Talentstad, Jena XL) in Zwolle houden dinsdag
19 december een voorlichtingsavond. Dit jaar is deze avond in basisschool de Spiegel, de avond begint om
19.30 uur met inloop ( koffie en thee) vanaf 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Deze avond is speciaal voor
ouders én kinderen in groep 7 en 8.

Voorlichting HALT
Vanmorgen heeft Laura Punt een voorlichting verzorgd namens Halt over
vuurwerk. Er is gesproken over de gevaren van vuurwerk, de afspraken die
er zijn over het afsteken, verkopen en kopen van vuurwerk én waarom
deze afspraken zo belangrijk zijn. Ook werd uitgelegd wat Halt doet en
waarom het goed is dat dit in Nederland bestaat.

Kerstsfeer
De school is donderdag weer in kerstsfeer gebracht, rustig en ingetogen, prachtig versierd.
Hartelijk dank aan de werkgroep Kerst en iedereen die heeft meegeholpen.

Mondiale school- kersttijd
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen wereldwijs te maken en na te streven dat er aandacht is voor
de andere mensen op onze wereld. Daarom hebben wij twee keer per jaar een mondiaal project; een met
Kerst en een met Pasen. Dit jaar denken we met Kerst aan anderen door de Voedselbank Dalfsen te steunen.
In de klas bespreken we wat de voedselbank is en waarom mensen er gebruik van maken. In elke klas staan
twee dozen die de leerlingen met elkaar vullen. Op deze manier leren we onze leerlingen niet alleen aan
zichzelf en de eigen omgeving te denken, maar ook verder te kijken. Dit hangt ook samen met onze
katholieke identiteit. Samen delen en denken aan de minder bedeelden is een van de kernwaarden van de
katholieke identiteit. In de kersttijd- een periode van gezelligheid en tradities – vinden we het een mooie
gelegenheid om hier dit jaar aandacht aan te schenken. Wij hopen dat u, samen met ons, de Voedselbank
wilt steunen.
De spullen graag uiterlijk 21 december 1-3 artikelen meegeven aan uw kind (houdbare voedingsmiddelen,
shampoo ed).

Opruimen kerstversiering
Via de participatielijst hebben verschillende ouders zich al aangemeld om te helpen met het opruimen van
de kerstversiering, maar heeft u vrijdagochtend 22 december vanaf 8.30 uur tijd om te helpen, horen we het
graag: kerst@polhaar.nl

Verkeersmaatregelen rondom onze school
Voor de school is op de stoeprand een gele streep aanwezig, dit betekent: niet stilstaan dus zeker niet
parkeren! Ook niet voor een paar minuten. Hier parkeren is een verkeersovertreding.
Voor het brengen en halen hebben we eenrichtingsverkeer ingesteld. U komt aanrijden via de Vriesenhof en
verlaat de van Ittersumstraat via de Pastoriestraat.

Knutselen Oranjevereniging
In de hal van onze school konden kinderen een lampion knutselen voor de lampionoptocht van a.s. vrijdag.
De optocht is tijdens het kerstfestijn en start om 19.00 uur vanaf de Westermolen. Excelsior loopt voorop en
maakt er weer een feestje van.

