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2018

Vrijdag 23 februari:
Maandag 5 maart:
Dinsdag 6 maart:
Woensdag 7 maart:

15.15 uur Voorjaarsvakantie!
Studiedag ( Stichting Catent) voor het team,
kinderen vrij!
www.debaronesdalfsen.nl
Weer naar school!
Luizencontrole

Van de directeur, Antoinette Holterman

r:

De laatste nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie….
Ook bij ons heeft de griep toegeslagen en hebben we gemerkt dat er
geen invallers meer waren.
Emmy Warrink, leerkracht van groep 8 was de hele week ziek en we
hebben met elkaar de opvang en verzorging van de lessen intern op
kunnen lossen. Hier kwam wel wat kunst- en vliegwerk aan te pas. En ja,
ik heb ook op het punt gestaan om een groep thuis te laten blijven
omdat onze mogelijkheden “op” waren…
Het kan dus in de toekomst voorkomen dat ook wij hiertoe genoodzaakt worden…
Verder heb ik een aantal aanvragen van ouders gekregen om “al eerder” op voorjaarsvakantie te kunnen
gaan. Ieder voor zich met goede redenen maar wanneer ik dit niet heb goedgekeurd is dit “ongeoorloofd
luxeverzuim” en ben ik verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar (zie de website van onze school)
Maandag na de voorjaarsvakantie is er een studiedag voor alle Catentmedewerkers die in het thema staat
van ICT. Hier kom ik in een volgende nieuwsbrief op terug.

Donderdag 22 maart- Hörstel groep 7
Groep 7 gaat op donderdag 22 maart naar Hörstel. Daar ontmoeten zij de Duitse maatjes die begin dit
schooljaar op de Polhaar zijn geweest. Alle kinderen krijgen nog een brief met informatie mee naar huis.
! Belangrijk: we verzamelen die dag om 8.00 uur op de Polhaar en vertrekken om 8.15 uur vanaf de
Trefkoele met de bus naar Hörstel. Wij verwachten rond 18.00 uur weer terug te zijn bij de Trefkoele.
Alle kinderen hebben een identiteitsbewijs nodig.

Luizencontrole
Op woensdag 7 maart, de woensdag na de voorjaarsvakantie is er luizencontrole in alle groepen. Denkt u
weer aan de gel, vlechten, haarknipjes e.d.

Korfbal groep 4 en 5
Al jarenlang wordt er een korfbaltoernooi voor basisschoolkinderen georganiseerd in Nieuwleusen namens
korfbalvereniging KV d’Ommerdieck. In overleg met de vereniging kunnen dit jaar alle basisschoolkinderen
(groep 4 & 5) van de gemeente Dalfsen meedoen aan dit toernooi om kennis te maken met deze sport. In de
bijlage treft u meer informatie aan.

Gegevens actueel houden
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij wijzigingen uw adres, telefoonnummer, noodnummer en e-mailadres door te
geven? Het is sowieso belangrijk om dit op orde te houden i.v.m. calamiteiten maar bij een adreswijziging
krijgen we ook een foutmelding in ons Leerling Administratie Systeem. Graag mailen naar Inge
i.haarmankbsdepolhaar@catent.nl
***************************************************************************************
Het thema in de kleuterbouw is post. Natuurlijk moet er dan ook post in de brievenbus gedaan worden en
hebben de kleuters zelfs de brievenbus van school leeggehaald.

Er zijn 30 chromebooks aangeschaft en deze week hebben de leerlingen en leerkrachten er voor het eerst
meegewerkt. Vol enthousiasme ging jong en oud er mee aan de slag. Op de foto’s kinderen van groep 4.

