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AGENDA

dinsdag 23 januari: Streetwise
woensdag 24 januari: Studiedag voor het team, kinderen vrij!

www.debaronesdalfsen.nl

Van de directeur, Antoinette Holterman
r:
Beste allemaal,
Het jaar is nog maar net van start en we hebben als school weer een paar mooie stappen gezet…
In de teamvergadering hebben we het besluit genomen om Engels in alle groepen in te voeren. Wat als pilot
in september gestart is, krijgt nu een definitief vervolg. De leerlingen en leerkrachten zijn super enthousiast
over de methode Groove.me. Het sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast is er veel
ruimte voor muziek en dans en deze combinatie maakt deze methode erg aantrekkelijk! (Verderop in deze
nieuwsbrief vertelt Leonie Blom uit groep 3 hoe zij ermee werkt in de groep).
Vanavond is er een informatiebijeenkomst voor de directe buurtbewoners over het Groene Schoolplein, ook
dat begint vorm te krijgen…
Ook de onderzoeksgroep van de TSO komt maandag weer bij elkaar.
“Last but not least….” we hebben een leerlingenraad! Zij hebben zich
woensdag tijdens een gezamenlijk moment aan alle leerlingen
voorgesteld. Hoe mooi is het als ook onze leerlingen meedenken over
bepaalde zaken op school!

Finale voorleeswedstrijd Dalfsen
Woensdagmiddag 17 januari was de finale van de Voorleeswedstrijd in de gemeente Dalfsen. Namens de
Polhaar nam Frédérique uit groep 8 deel aan deze finale. Wat heeft ze het goed gedaan. Ze won de wedstrijd
niet, maar ze deed het geweldig. We zijn trots op je Frédérique!

Inschrijven adviesgesprekken februari
Vanaf aankomende maandag 22 januari zullen de intekenlijsten voor de adviesgesprekken bij de deur van
groep 8 hangen. De gesprekken vinden plaats in week 17 (maandag 12 t/m donderdag 15 februari).

Aanmelden en inschrijven 4-jarigen
Wat fantastisch dat er zoveel nieuwe ouders onze school weten te vinden! Dat
betekent dat we met elkaar uitstralen dat uw kind op zijn/haar plek zit bij ons op de
Polhaar. Ouders zijn tenslotte onze beste ambassadeurs. Natuurlijk blijven we iedere
keer goed kijken of wij als school ook kunnen bieden waar ouders naar op zoek zijn.
Hierbij staat het belang van het kind voorop: kunnen wij dit kind in deze groep op deze
school bieden waar ouders naar op zoek zijn. En past dat ook in deze groep met deze huidige leerlingen?
Aan het eind van een schooljaar ervaren wij dat de instroomgroepen voor onze 4-jarigen groot kunnen
worden. De leerkrachten merken dat de kinderen die in de maanden juni en juli komen wennen (omdat ze
bijna 4 jaar worden), komen kennismaken in een grote groep. Dit kan dan ook gebeuren bij leerkrachten en
kinderen die ze misschien in het nieuwe schooljaar niet krijgen. Dat heeft ons er toe doen besluiten om hier
eens kritisch naar te kijken en met ingang van dit huidige schooljaar het volgende beleid te maken:
Voordat uw kind vier jaar wordt kan het twee keer op een ochtend komen kijken, om alvast te wennen aan
het schoolgebeuren. De eerste keer kunt u een deel van de ochtend bij uw kind blijven zodat u ook een
beeld krijgt over het reilen en zeilen in de groep.
Ná de 4e verjaardag kan uw kind officieel starten.
Als enige uitzondering hierop gelden de laatste zes weken vóór de zomervakantie. In verband met de
grootte en samenstelling van de groepen en de rust voor uw kind, gaan de kinderen die in deze weken jarig
zijn pas na de zomervakantie naar onze school. Zij worden alleen uitgenodigd op het “doorschuifmoment”
(tevens wenmoment) van de gehele school.
Wordt uw kind in de maand december 4 jaar, dan wordt er in overleg met u gekeken naar de wenmomenten
in de maand november en eventueel besproken om te starten na de kerstvakantie.
De vierde verjaardag van uw kind wordt niet op school gevierd.
Dit houdt in dat nieuwe leerlingen die vóór 9 juni 2018 4 jaar worden nog in kunnen stromen in het
schooljaar 2017-2018.
Hiermee gaan wij ervan uit dat er juist bij de instroom van deze jonge leerlingen voor een ieder meer rust
komt. Wij zullen deze informatie ook aanpassen in onze schoolgids en op de website.

Bijna 4 jarigen…
Ouders/ verzorgers van kinderen die 4 jaar worden in 2018-2019 en al een broertje of zusje op onze school
hebben, krijgen morgen een aanmeldformulier via hun oudere zoon of dochter mee naar huis.
De procedure is als volgt:
Eerst wordt een aanmeldformulier ingevuld en na akkoord van de directie krijgt u een inschrijfformulier om
uw zoon of dochter definitief in te schrijven op onze school.
Mocht u per abuis geen aanmeldformulier ontvangen, dan kunt er via inge@polhaar.nl één opvragen.
Wij ontvangen de formulieren graag z.s.m. retour.

Krentenbaard
Op dit moment heerst er krentenbaard op school. Hieronder enkele tips.
Is krentenbaard te behandelen?
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede behandeling geneest
krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft. Krentenbaard is niet meer besmettelijk:
- Als de blaasjes droog zijn, en/of 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts
voorgeschreven). Kan iemand met krentenbaard naar een kindercentrum, school of werk?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school.
Heeft uw kind krentenbaard? Vertel het dan aan de leerkracht, plak eventuele wondjes af en laat uw kind goed handen
wassen.

Voorlichting V.O.
De maanden januari en februari staat bij groep 8 in het teken van het kiezen van de juiste V.O. school voor
volgend jaar. Op de Polhaar hebben we al een voorlichting gehad van het Agnietencollege. Tevens worden
er de komende weken een aantal Engelse lessen verzorgd door een docent van het Agnietencollege.
Daarnaast werd vorige week een bezoek gebracht aan het Thomas á Kempis College in Zwolle en brengen
we volgende week een bezoek aan het Vechtdal in Ommen.

Engels
Voor de zomervakantie zijn wij als school, groep 1 tot en met 8, begonnen met een pilot Engels.
De groepen 7 en 8 zijn al bekend met het vak Engels, maar voor de andere groepen is dit totaal iets nieuws.
Iedere groep volgt nu Engels middels de methode Groove.me.
Groove.me is een complete, digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek de
basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en
enthousiasmeert!
Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en
zingen ( passend bij de leeftijd en kerndoelen. In de lessen zitten verschillende
vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Vorige week in de teamvergadering is tijdens de evaluatie van deze methode unaniem besloten om te gaan
werken met de methode Groove.me van groep 1 t/m 8.
In elke groep zijn de leerlingen enthousiast, betrokken, gemotiveerd en leren op eigen niveau Engels.
Voor de leerkrachten zijn het lessen die makkelijk zijn voor te bereiden en in te passen in het lesrooster. De
thema’s die in de verschillende groepen aanbod komen passen bij belevingswereld, je kunt hier zelf ook
goed een keuze in maken. Het aanbod is voldoende. Een positief punt is naar ons idee dat muziek
geïntegreerd is in deze methode. Tijdens de lessen is er tijd voor interactie, voor individuele opdrachten en
samenwerk opdrachten. Opdrachten zijn heel afwisselend. Kanttekening bij de methode is dat de
leerkrachten in de bovenbouw merken dat er in de onderbouw en middenbouw geen Engels is gegeven
afgelopen jaren, hierdoor sluit het niveau wat gevraagd wordt van kinderen niet altijd aan. Als team hebben
wij vertrouwen in doorgaande lijn van deze methode en hopen de komende jaren hier profijt van te hebben
en te gaan ervaren dat het niveau beter aansluit bij alle leerlingen. Wij zitten nu tijdelijk in een
overgangsfase. De komende periode gaan we gebruiken om op schoolniveau te komen tot een beleid en
maken wij afspraken ten aanzien van lesuren, de organisatie en afstemming om zo te zorgen voor een
doorgaande lijn.

De kerk zoekt misdienaars!
Je hebt ze vast wel eens gezien in de kerk: de misdienaars. Misdienaars helpen de pastoor tijdens een
kerkdienst. Ze dragen de toortsen (grote kaarsen) en ze maken het altaar klaar. Maar dat is niet het enige.
De “Toogdragers”, zo noemen we onze misdienaarsgroep, is ook gewoon een heel gezellige groep mensen.
Een paar keer per jaar worden er activiteiten georganiseerd waar alle misdienaars voor uitgenodigd worden.
We zijn op zoek naar nieuwe misdienaars. Als misdienaar krijg je een korte opleiding (van een paar weken)
om te leren wat je precies als misdienaar moet doen. Daarna ben je een echte misdienaar! Je zult dan
ongeveer één keer in de maand dienen, geholpen door de oudere misdienaars. De opleiding zal binnenkort
beginnen, op zaterdagavond en zondagochtend (rondom de diensten).
Vandaag hebben de kinderen in hun klas een korte uitleg gekregen en weten ze hoe ze zich kunnen
aanmelden (papieren verkrijgbaar via de leerkracht)

ANWB Streetwise komt dinsdag op bezoek!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 23 januari naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk
zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen
van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van
een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site. HYPERLINK "http://www.anwb.nl/streetwise" http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!

Buitenberging
In de kerstvakantie hebben Thomas Klomp en Gerjan Wessels, de buitenberging waar o.a. spullen van de OV
in staan, aangepakt. Zij hebben planken aan de muur gemaakt en er zijn
haken bevestigd om het allemaal goed op te kunnen bergen. Met als
resultaat dat het er nu netjes en overzichtelijk uit ziet en de spullen
gemakkelijk weer terug te vinden zijn.
De OV-leden hebben hun handen uit de mouwen gestoken door de ruimte
voor de mannen leeg te maken en vervolgens zijn zij aan de slag gegaan om
alles uit te zoeken. De tafeltjes en andere benodigdheden van school zijn
weer teruggezet. De overige spullen worden nog uitgezocht door het team.

