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AGENDA

Woensdag 7 februari: Her-controle luizen
Donderdag 8 februari: 9.00 uur Informatiemoment voor nieuwe ouderswww.debaronesdalfsen.nl
19.30 uur Informatiemoment voor nieuwe ouders
Vrijdag 9 februari:
9.00 uur inschrijven voor rapportgesprekken op schoolgesprek.nl

Van de directeur, Antoinette Holterman

r:

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 6 en de leerlingenraad zich gebogen over het Groene
Schoolplein. Zij kregen hierbij ondersteuning van Rebecca Geeraert van Natuur en Milieu Overijssel en
Charlotte Blom. Tijdens de zogenaamde “zandbaksessie” zijn zij in groepjes aan de slag gegaan. En wat een
creatieve en inspirerende ideeën hadden zij! Aan het eind van de middag zijn de ontwerpen aan elkaar
gepresenteerd en hebben
een top 3 gemaakt
waarvan onze leerlingen
vinden waar een Groen
Schoolplein aan moet
voldoen. A.s. maandag
komt het ontwerpteam
bijeen om ook deze
creaties van de leerlingen
mee te nemen.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u verder hoe Ineke Flierhuis op donderdagmiddag met de “Levelgroep”
aan het werk is….

Informatiemomenten 8 februari a.s.
Donderdag 8 februari is er om 9.00 uur een informatiemorgen voor nieuwe ouders van leerlingen die voor 1
oktober 2019 vier jaar worden. Tijdens deze morgen is de school zoals gewoonlijk “in bedrijf”, kunnen jonge
ouders onze school “proeven” en krijgen zij uitleg over onze werkwijze. Tijdens een rondleiding wordt een
kijkje genomen in de groepen.
’s Avonds om 19.30 uur zijn er natuurlijk geen leerlingen aanwezig, maar krijgen belangstellende ouders
door middel van een filmpje onze school te zien. De directeur en een aantal leerkrachten zullen hierbij
aanwezig zijn.
Leerlingen die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden kunnen vanaf heden ingeschreven worden.
In de bijlage treft u een informatiefolder aan die u kunt doorsturen naar geïnteresseerde ouders in uw
omgeving.

Luizencontrole
Woensdag 7 februari a.s. vindt er een her-controle op luizen plaats. Deze controle betreft de groepen 2,3b,
5, 6, 7 en 8. Om luizen te blijven bestrijden willen we benadrukken dat het zelf regelmatig controleren van
uw kind en indien nodig twee weken lang iedere dag te kammen, van zeer groot belang blijft.

Levelwerk
De Polhaar biedt haar lesaanbod voor alle leerlingen op 3 instructieniveaus aan. Daarnaast is er aandacht
voor de leerlingen die, naast het pluswerk en de verrijkingsstof, nog méér leerstof en uitdaging nodig
hebben. Voor deze leerlingen hebben we, na een verkenning, gekozen voor de methode van “Levelwerk”.
Het is speciaal voor hen bedoeld en het is een volwaardige leerlijn. Het wordt ingezet, waar een aantal
reguliere en de meeste herhalingslessen komen te vervallen.
Er zijn momenteel 19 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 geselecteerd, die dit aanbod krijgen, op basis van
solide voortgang en prestaties. Er worden diverse vakken en interessegebieden aangeboden.
Voor Rekenen/Wiskunde biedt het: Rekentijgers en Topklassers. Oriëntatie op vreemde talen als Engels,
Latijn, Grieks, de Japanse Haiku, het Brailleschrift etc.
Zij gaan ook aan de slag met anagrammen, palindromen, poëzie en proza binnen de Nederlandse Taal. De
wereld oriënterende vakken en Geschiedenis: de tsaar Peter de Grote, De klassieke Oudheid, De Romeinen
en de Grieken.
Daarnaast presenteren de leerlingen van groep 7 en groep 8 ook nog de projecten over de Verenigde Staten
en Zweden in hun eigen klas. Elke donderdagmiddag krijgen zij instructie en feedback. Na deze wekelijkse
begeleiding kunnen zij, grotendeels zelfstandig, verder. Hun eigen groepsleerkracht is ook goed op de
hoogte van hetgeen wordt aangeboden en begeleidt hen hierin natuurlijk ook.
Het is een prachtige uitdaging voor de school en de betreffende leerlingen. Zij stimuleren elkaar en dagen
elkaar ook uit. Er wordt elke week met heel veel enthousiasme (samen-)gewerkt, gezocht, gecreëerd,
deelgenomen aan discussies en verdere plannen gemaakt.

Werkgroep TSO
Maandag 22 januari kwam de werkgroep TSO weer bij elkaar. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat optie 2
uit de enquête, TSO regelen met professionele inhuur, niet haalbaar is. Tijden het vervolg van de
vergadering hebben we ons dan ook gericht op de vele verschillende opties die er zijn met betrekking tot
ander schooltijdenbeleid. Daarbij worden opmerkingen van ouders, gemaakt bij de enquête, en
opmerkingen van het team meegenomen.
Maandag 12 februari staat de volgende vergadering gepland. Uitkomst van deze vergadering zal een advies
aan Antoinette zijn waarna dit advies ter instemming kan worden aangeboden aan de MR.

Schoolhandbaltoernooi groep 7 en 8
Op woensdag 14 maart a.s. wordt in de Trefkoele het schoolhandbaltoernooi
georganiseerd voor de groepen 7 en 8. Om je hiervoor op te geven stuur je een mail naar

schoolhandbal@hotmail.nl In de bijlage tref je meer informatie en de manier van
opgeven aan. De finales worden gespeeld op vrijdag 16 maart.

Rapportgesprekken
Op dinsdag 20 en donderdag 22 februari vinden de rapportgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7.
Vanaf vrijdag 9 februari staat schoolgesprek.nl voor u open om het gesprek te plannen.
Volgende week krijgt u daar een aparte mail en meer informatie in het Polhaarnieuws over.

Samen vieren, samen zingen!
Op zondag 15 april vieren kinderen uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Deze feestelijke viering wordt
begeleid door een kinderkoor. Wij zijn dan ook op zoek naar kinderen die dan mee willen zingen. We
repeteren 4x op maandag tijdens het overblijven op school (van 12.20 uur tot 13.00 uur). Zing je graag? Geef
je dan op bij Jennifer Schiller 06 30457625. We starten maandag 12 maart.

Carnaval

Nog even en dan is het al weer carnaval op de Polhaar! Hieronder leest u informatie over het versieren/opruimen van
de school, het programma en wijzigingen in schooltijden voor groep 1 en het overblijven.
Maandag 12 februari: Gekke harendag
Op maandag 12 februari hebben we op school Gekke Haren Dag. Alle kinderen mogen die dag met “Gekke Haren” op
school komen. Wél hebben we gewoon lessen en mag je je verder nog niet verkleden.
Laat je fantasie de vrije loop en maak een geweldige creatie van je haren. Doe er elastiekjes in, maak er vlechtjes, laat
het schitteren, zet een grote pruik op, steek er rietjes in, maak er ballonnetjes aan, of ……..
Op maandagmiddag 12 februari zijn de kinderen van de groepen 1 vrij.
Voor de andere groepen is er gewoon de mogelijkheid over te blijven en zij hebben ’s middags op normale
schooltijden les.
Dinsdagmiddag 13 februari: Carnaval
Dinsdagochtend krijgen alle kinderen gewoon les. Daarna maken alle kinderen zich op
voor het feest!
Er is deze dag voor de geen mogelijkheid om op school over te blijven.
Na de lunch mogen de kinderen in hun mooiste, gekste, feestelijke carnavalscreaties
op school komen. Er is een prijs voor degene die het meest origineel verkleed is.
Ook de kinderen van de groepen 1 gaan naar school deze middag.
Deze middag begint school voor alle kinderen, ook groep 1, weer om 13:15uur en duurt tot 15:15uur. Na school blijft
er dan nog genoeg tijd over voor de foekepotterij.
We starten gezamenlijk in de grote hal met groep 1 t/m 8. Daar wordt Prins/Prinses Carnaval onthuld, zingen we
samen het carnavalslied van de Polhaar en slingert de polonaise door de school op vrolijke carnavalsliedjes.
Daarna gaan we in groepen uiteen. De kleuters hebben een eigen programma in de kleuterlokalen. Groep 3 t/m 5
gaan samen feest vieren evenals de groepen 6 t/m 8.
Er wordt gezorgd voor voldoende versiering; confetti wordt niet gebruikt en dienen kinderen ook thuis te laten i.v.m.
het opruimen nadien.
Versieren en opruimen van de school
Dinsdagmorgen 13 februari gaan we ’s morgens de school extra versieren met slingers zodat ’s middags het feest los
kan barsten. We beginnen om 8.30 uur. We verwachten dat dit ongeveer een uurtje zal duren. Mocht u daarbij
kunnen helpen dan bent u van harte welkom.
Na afloop van het feest moet er weer opgeruimd worden. We starten daarmee om 15.10 uur. Ook daarbij is alle hulp
welkom, al helpt u een kwartiertje.
We wensen u allemaal een fantastische voorbereiding op twee bijzondere dagen die het begin van de vastentijd, de
tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest aankondigen. Op woensdag 14 februari wordt in alle groepen stil
gestaan bij Aswoensdag, het katholieke begin van de Vastentijd.

De carnavalscommissie

