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Woensdag 14 maart: Schoolhandbaltoernooi
Vrijdag 16 maart:
Finales schoolhandbaltoernooi
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Van de directeur, Antoinette Holterman
r:

Na een bruisend carnaval en een fijne voorjaarsvakantie is voor ons op
school de tijd aangekomen om ons voor te bereiden en toe te leven naar
het Paasfeest… In de hal is onze viertafel hier alweer mooi voor ingericht
(dank je wel maar weer Inge!).
Dit jaar steunen we met de vastenactie de meest zwakke kinderen in
Zambia. We gaan ons inzetten voor dagopvang Sunsuntila waar
weeskinderen worden opgevangen en de Victor Braun School, voor
gehandicapte kinderen. De scholen hebben grote behoefte aan
leermiddelen zoals boeken en rekenmachines maar ook aan speelmaterialen. De Victor Braunschool heeft
daarnaast ook speciale materialen nodig zoals een hometrainer en looprekken voor de lichamelijk
gehandicapte kinderen. In de scholenfilm die we met de leerlingen gaan kijken is een dag uit het leven te
zien van Emeldah. Zij woont in de sloppenwijk Zambia Compound in het uiterste noorden van Zambia. Ze
neemt ons mee naar haar huis, haar school én naar het weeshuis Sunsuntila waar ze dagelijks een maaltijd
krijgt en eventueel hulp bij haar schoolwerk.
Van uw kind zult u hier binnenkort ongetwijfeld meer over horen!
(In de bijlage vindt u een overzicht welke christelijke dagen naar het Paasfeest leiden)

Stemmen voor ‘het groene schoolplein’
Net als vorige jaren doen wij, de oudervereniging van de Polhaar, weer mee met de
Rabobank Clubkas Campagne. Alle leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek
kunnen van 15 t/m 31 maart hun stem(men) uitbrengen en voor iedere uitgebrachte
stem ontvangen wij een bedrag. Dit bedrag willen we dit jaar besteden aan de
uitvoering van allerlei ideeën om het schoolplein groener te maken. Dit in aansluiting op de wedstrijd ‘het
groenste schoolplein van Overijssel’, waar de Polhaar aan meedoet. We hopen dat jullie allemaal je
stem(men) aan de Oudervereniging Kbs de Polhaar geven, zodat we samen een nieuw, groen schoolplein
kunnen realiseren.

Luizen!
Woensdag 7 maart zijn alle groepen gecontroleerd en in de groepen 2, 5, 6, 7 en 8 zijn luizen en neten
geconstateerd. De ouders van de betreffende personen zijn of worden door de leerkracht gebeld. De
kinderen die luizen of neten hebben moeten twee weken lang iedere dag gekamd worden met een metalen
netenkam. Daarnaast kun je evt. een shampoo gebruiken, volg dan de aanwijzingen op de verpakking op
maar ook altijd blijven kammen. Het is belangrijk om de andere kinderen regelmatig na te kijken.

Museum De Hermitage
InAmsterdam
de voorjaarsvakantie ben ik met een vriendin naar de tentoonstelling van De oude meesters in de
Hermitage in Amsterdam geweest. Een bijzondere tentoonstelling, zeker de moeite van een bezoek waard.
Met een audiotour heb ik genoten van de tijdgenoten van Rembrandt van Rijn, die in de zestiende eeuw
prachtige schilderijen maakten van alledaagse taferelen in o.a. Amsterdam en Leiden. Nederlandse schepen
voeren onder de V.O.C. over de wereldzeeën en dreven handel met het verre Indië. Deze schilderijen zijn
door de tsarenfamilies in de Hermitage in St. Petersburg verzameld vanaf 1800. Nu zijn deze verzamelde
werken vanuit Rusland in Nederland te bewonderen.
Nederlandse basisscholen konden zich aanmelden voor lesbrieven. Tot mijn verbazing en grote trots was er
een fotocollage door de leerlingen van groep 7 o.l.v. Vera Hoek van o.a. basisschool de Polhaar te
bewonderen!! Erg leuk en verrassend aan het eind van zo’n bijzondere tentoonstelling.
Trots op mijn collega’s die zich aanmelden voor dergelijke activiteiten bij zo’n belangrijke tentoonstelling.
Met groeten, Bernardien Albers, oud-leerkracht de Polhaar
Groep 7 heeft met behulp van virtual reality brillen deelgenomen aan het project Hollandse meesters.
Wat leuk dat onze oud-collega dit heeft kunnen bewonderen.

Schoolhandbaltoernooi
Woensdagmiddag 14 maart gaan de kinderen van groep 7 en 8 de sportieve strijd weer aan met de andere
scholen op het schoolhandbaltoernooi in de Trefkoele+.
Er waren veel enthousiaste aanmeldingen en hiermee zijn 3 jongensteams en 2 meisjesteams samengesteld
die ook alle 5 mee mogen doen van de organisatie. Super!
Heel veel sportieve wedstrijden gewenst en veel succes! In de bijlage treffen jullie het programma aan.

Groep 7
Dinsdagmiddag 13 maart krijgen de leerlingen van groep 7 les over social media. Deze
les wordt verzorgd door een medewerker van SMON Welzijn.

Jongenskoor Passion
De Passion-tijd is weer aangekomen en het jongenskoor is alweer een tijd druk met de
voorbereidingen. Zaterdag 17 maart zal het jongenskoor de Johannes Passion uitvoeren
in de Grote Kerk in Dalfsen. Op woensdag 21 maart zullen de jongens de Matthäus
Passion in de Dominicanenkerk in Zwolle zingen.
Meer informatie is te vinden op de website van het jongenskoor.

Presentatie Jorrit Rouwé
Jorrit kwam op vrijdag 23 februari bij ons in de klas [groep 7] vertellen over
programmeren bij het bedrijf Guerrilla games hij vertelde ons hoe er geprogrammeerd wordt bij Guerrilla
games. Ook vertelde hij ons hoeveel werk het is om een goede game te maken. Hij vertelde ons over de
game horizon: zero dawn. Die game is opgebouwd uit miljoenen kleine driehoeken bijvoorbeeld: dat de
lucht uit grotere driehoekjes bestaan dan het gezicht van aloy de hoofdpersoon in het verhaal. In de game
word je terug in de tijd gestuurd maar er bestaan resten van de toekomst zoals supergrote robots die jij
moet verslaan maar ook kan gebruiken om andere robots te doden. Ook vertelde Jorrit ons dat hij de
animaties voor de robots maakt. En regelmatig maken zij kleine foutjes bijv: konijnen die normaal gesproken
veel kleiner zijn dan de mensen maar door een foutje ineens zo groot zijn als de grote robots.
Kortom Jorrit heeft
ons een leuke en
erg leerzame
presentatie
gegeven.
Door:
Sara en Luitzen

