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Vrijdag 16 februari:
Dinsdag 20 februari:
Donderdag 22 februari:
Vrijdag 23 februari:

Rapporten mee naar huis
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
15.15 uur Voorjaarsvakantie!

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

r:

Er is weer genoeg gebeurd in de afgelopen week en allemaal waardevolle activiteiten…!
Vorige week donderdag hadden we ons open huis, we hebben veel belangstellenden mogen ontmoeten.
Supertrots waren we ook op een aantal leerlingen van groep 7 en 8 die ouders verwelkomden en een kleine
presentatie gaven hoe zij het onderwijs op de Polhaar ervaren…
Tenslotte is het een school vóór en (dus) dóór leerlingen!
We merken dat er veel (nieuwe) ouders onze school weten te vinden en daar zijn we heel erg blij mee!
Dat zorgt ervoor dat we met ingang van het nieuwe schooljaar uit ons jasje gaan groeien en te weinig
lokalen hebben. Ik ben hierover in gesprek met de gemeente hoe wij dit gaan oplossen.
En dan het carnavalsfeest….wat een kleurrijke uitgedoste leerlingen, leerkrachten en helpende ouders
waren er! Het was echt een “kleintje carnaval”, een gezellig feestje waar groot en klein  zich kon
vermaken .
Als laatste lag er op Valentijnsdag “voor alle juffen” een kaart op onze teamtafel: “Wij willen jullie bedanken
voor jullie leuke lessen en een fijne tijd op de Polhaar, groetjes jullie geheime aanbidders”.
….en dat zijn ook voor ons de schouderklopjes…  !

Rapportgesprekken
De rapporten liggen klaar! Morgen, vrijdag 16 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Dinsdag en donderdag worden de rapportgesprekken gehouden. In de hal van de school staat voor u de
koffie en thee klaar.
Bij het versturen van de e-mailtjes m.b.t. de rapportgesprekken is gebleken dat deze e-mail bij veel ouders in
de spam/ ongewenste mailbox terecht is gekomen. Dit komt waarschijnlijk door ons nieuwe e-mailadres. We
verzoeken u i.haarmankbsdepolhaar@catent.nl als veilige afzender aan te merken zodat u wel alle
informatie blijft ontvangen. Het is allemaal goed gekomen en alle gesprekken zijn gepland. Als u uw emailadres heeft ingevuld heeft u een bevestigingsmail ontvangen.

Werkgroep TSO
Maandag 12 februari kwam de werkgroep TSO voor de (voorlopig) laatste keer bij elkaar. In november
2017 zijn we gestart met het onderzoek naar ander schooltijdenbeleid of professionele inhuur voor de TSO.
Na verschillende constructieve vergaderingen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het advies.
Het advies richt zich, zoals eerder aangegeven, op het aanpassen van de schooltijden. Voor de
voorjaarsvakantie wordt het advies ter instemming aangeboden aan de MR. De MR komt op woensdag 7
maart tijdens een extra vergadering bij elkaar om het advies te behandelen.
We houden jullie op de hoogte!

Handbaltraining
Deze week worden, i.v.m. het schoolhandbaltoernooi (14 maart), vanuit handbalvereniging SVD
handbalclinics gegeven tijdens de gymlessen op school. De handbalvereniging biedt 4 trainingen aan waar
leerlingen gratis gebruik van kunnen maken. In bijgevoegde flyer staat meer informatie.

Terugblik carnaval
De kinderen hebben volop genoten van het carnavalsfeest op de Polhaar.
Op maandag kwamen de kinderen met ‘gekke haren’ op school. Wat een mooi gezicht!
’s Middags hebben twee meiden uit groep 8 zich gepresenteerd met een eigengemaakte proclamatie.
Onder leiding van Prinses Majlen de eerste, adjudant Britt en de rest van de Raad van elf werd het feest
geopend in de hal. Prinses Majlen las haar proclamatie nogmaals voor en juf Antoinette overhandigde de
sleutel van de Polharski voor één middag aan Majlen.
De polonaise werd ingezet en de carnavalsliedjes klonken door de school.
Alle kinderen hebben in een circuitvorm feest gevierd. In de hal kon lekker gedanst worden, in de lokalen
konden de kinderen tekenen, knutselen of spelletjes spelen.
De kleuters hadden ook nog een poppenkastvoorstelling verzorgd door twee ouders over de foekepotterij.

