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AGENDA
februari
2018

Vrijdag 9 februari:
Maandag 12 februari:
Dinsdag 13 februari:
Donderdag 14 februari:
Vrijdag 16 februari:

9.00 uur inschrijven voor rapportgesprekken op schoolgesprek.nl
Gekke harendag, groep 1 ’s middags vrijwww.debaronesdalfsen.nl
15.15 uur Schriften kijken
’s middags Carnaval ook voor groep 1
15.15 uur Schriften kijken
r:
Rapporten mee naar huis

Van de directeur, Antoinette Holterman
Op het moment dat ik dit voorwoordje voor de nieuwsbrief maak, zijn er heel
veel enthousiaste ouders in de school bezig…. Zij versieren de Polhaar voor
het carnavalsfeest van a.s. dinsdag.
De Polhaar zal dan voor een middag omgedoopt worden tot “Polharski” en
we gaan er een supergezellig feest voor jong en oud van maken…!
Maar wat maakt het nu dat Carnaval gezien wordt als een Katholiek feest…?
Over de oorsprong van Vastenavond (de avond voorafgaande aan Aswoensdag) zijn de meningen verdeeld.
De Romeinen en Germanen kenden feesten en uitbundige verkleedpartijen die werden gevierd wanneer de
winter ten einde liep en het voorjaar begon. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre deze feesten invloed
hebben gehad op de Middeleeuwse Vastenavond. Maar dat er oude elementen in de Vastenavondfeesten
aanwezig waren daarover bestaat geen twijfel. De katholieke kerk heeft de oude feestelijkheden deels
overgenomen en ze een plaats gegeven in de christelijke traditie.
Carnaval begint zeven zaterdagen vóór Pasen. Het is een periode waarin iedereen nog eens een keer ‘los’
mag gaan, want na carnaval begint de vastentijd. Carnaval komt van het Latijnse ‘carne-vale’ wat ‘vlees,
vaarwel’ betekent. De carnavalsdagen worden ingevuld met plezier en uitbundigheid.
Officieel duurt carnaval van zaterdag tot woensdag. Maar vaak wordt er begonnen met het feest op 11
november. Men stopt op dinsdag, de Vastenavond. De Vastenavond, de avond vóór Aswoensdag, is tevens
het hoogtepunt van de carnaval.
Ik wens u een ontzettend gezellig carnavalsfeest toe!

Griepgolf…..
Het kan u in de media niet ontgaan zijn dat er veel scholen in het land “last”
hebben van de griepgolf. Zowel leerlingen als leerkrachten blijven ziek thuis.
Gelukkig hebben wij tot op heden de inval zelf nog intern kunnen oplossen.
Het kan echter voorkomen dat ons dit niet (meer) gaat lukken en er ook geen
invalleerkrachten zijn bij de invallersorganisatie. In het uiterste geval kan het
voorkomen dat wij uw kind dan geen onderwijs/les kunnen geven.
Verder een oproep aan alle ouders met een onderwijsbevoegdheid: kunt u een keer in nood “bijspringen”,
dan zouden wij het ontzettend waarderen dit nu al kenbaar te maken bij Antoinette Holterman.
Loop gerust even langs!

Rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7
Alle ouders hebben vandaag een e-mail ontvangen met een uitnodiging om in te
schrijven voor de oudergesprekken. De mail is alleen bedoeld voor de ouders
met kinderen in de groepen 1 t/m 7. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 20
en donderdag 22 februari.
Ouders voor wie al een gesprek gepland is of op een ander moment zijn uitgenodigd worden verzocht niet te
reageren.
U kunt via de speciale site https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven aangeven welke dag en tijd u prefereert.
U kunt dit aangeven vanaf vrijdag 9 februari 9 uur. Ouders met 3 kinderen of meer per gezin kunnen vanaf 8.30 uur
inloggen. Het kan zijn dat u meerdere mails per gezin ontvangt, maar het is uiteraard de bedoeling dat u één gesprek
per kind plant.
Mocht u geen mail met uitnodiging ontvangen dan kunt u contact opnemen met Inge via
i.haarmankbsdepolhaar@catent.nl
Wanneer u donderdag 15 februari geen gesprek gepland heeft, zal Inge dat voor u doen en krijgt u van haar een e-mail
met dag en tijd toegestuurd wanneer u wordt verwacht.

Carnaval
Maandag 12 februari: Gekke harendag
Alle kinderen mogen die dag met “Gekke Haren” op school komen. Wél hebben we gewoon lessen en mag je je verder
nog niet verkleden. 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 verkleed komen. 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.
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.

Handbalclinic groep 7
I.v.m. een handbalclinic hebben de kinderen uit groep 7 donderdag 15 februari gym om 11 uur.
Ze worden dus gewoon om 8.30 op school verwacht.

Hörstel groep 7
De kinderen van groep 7 gaan op donderdag 22 maart naar Hörstel. Zodra de tijden bekend zijn wordt u
hierover nader geïnformeerd.

