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Maandag 19 maart: Gastlessen Vastenactie groep 1 t/m 4
Dinsdag 20 maart: Gastlessen Vastenactie groep 5 t/m 8

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

Het ontwerp voor het Groene Schoolplein krijgt steeds meer
vorm..... en het wordt prachtig!
r:
Op verschillende niveaus wordt er meegedacht en het e.e.a.
uitgewerkt.
Zo is Charlotte Blom afgelopen periode regelmatig in
gesprek geweest met de leerlingenraad en met deze input is
het ontwerpteam weer aan de slag gegaan. Ook hebben wij
als school gekeken hoe we ons toekomstige plein in kunnen
gaan zetten in ons onderwijs en tijdens onze lessen. Daarnaast hebben we in een sessie met Natuur Milieu
Overijssel criteria opgesteld waar ons Groene Schoolplein sowieso aan moet voldoen. Denk hierbij aan
ruimte voor leerlingen die het nodig hebben om te kunnen rennen, of zij die structuur nodig hebben en een
speeltoestel zoeken om te kunnen genieten, kinderen die los materiaal gebruiken om te kunnen
bouwen...Maar ook onze leerlingen die een ruimte nodig hebben "om gezellig te kletsen".....
Tijdens dit proces hebben we ook contact met de gemeente.
A.s. dinsdag zitten we weer rond de tafel en 9 april moet het geheel bij de Provincie liggen om mee te dingen
naar de prijzen. 25 April wordt dat bekend gemaakt, wij zijn benieuwd en zijn erg enthousiast!
De eventuele prijs zal nooit alle kosten dekken (en ook al winnen we niet, we gaan ermee starten) dus zijn
we ook op zoek naar "andere potjes" ....
En laat nu zich nu een prachtige kans voor doen: De RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE !!!!
U stemt toch ook op het Groene Schoolpein van de Polhaar ????

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.

Vastenactie
De vastentijd is begonnen en dit jaar doen wij mee met de scholenactie van de landelijke Vastenactie! We
komen samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben!
Wij gaan sparen voor leermiddelen en speelmaterialen voor de kinderen van de Victor Braunschool en voor
de kinderen van Sunsuntila, in Zambia
Om het campagneland en de vastenperiode dichter bij de kinderen te brengen, organiseert Vastenactie een
Scholentour. A.s. Maandag 19 maart krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 een gastles en dinsdag 20 maart
de kinderen van groep 5 t/m 8. Dan krijgen de kinderen ook de Vastendoosjes mee naar huis.
Uw kind kan klusjes of andere acties bedenken om geld te sparen voor in het Vastendoosje.
Op maandag 26 of uiterlijk dinsdag 27 maart moeten de vastendoosjes weer terug op school zijn. Op
donderdag 29 maart worden deze tijdens de Witte donderdagviering verzameld, waarna het geld
beschikbaar komt voor het genoemde doel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 4 doet niet mee aan de Vastenactie. De kinderen van groep 4 hebben hun eigen actie in het kader van
de Eerste Communie. Zij gaan auto’s wassen voor het Noaberhuus in Dalfsen. In de flyer treft u meer
informatie aan.

Brief schooltijdenbeleid
Vandaag hebben de oudste kinderen een brief meegekregen over de verandering in het schooltijdenbeleid.
Deze brief treft u ook als bijlage bij dit Polhaarnieuws aan. Mocht u zich digitaal willen opgeven dan kan dat
via i.haarmankbsdepolhaar@catent.nl

GGD gezondheidsmonitor
Dit jaar voert GGD IJsselland een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de
0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik. We vragen alle ouders
in onze regio met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen. Doe je ook mee? Dat is
belangrijk omdat:
- ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Jouw mening telt
- de uitkomsten van het onderzoek de GGD en gemeente helpen. Zij kunnen hun plannen en activiteiten
hiermee goed richten op de wensen van ouders en kinderen.
Ga naar www.kindermonitorIJsselland.nl om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem, de
antwoorden zijn niet terug te leiden naar jou of je kind. Misschien heb je de uitnodiging om mee te doen aan
het onderzoek al op een andere manier van ons ontvangen. Je hoeft de vragenlijst dan niet nog een keer in
te vullen.
Namens GGD IJsselland alvast van harte bedankt voor je deelname.

Gym groep 6
In verband met het tijdelijk wisselen van de gymtijden op de dinsdag van groep 6 en groep 8, mogen de
leerlingen van groep 6 om 13.10 uur verzamelen bij de Trefkoele.
De leerkracht vertrekt om 13.05 uur vanaf school. Leerlingen mogen hier ook bij aansluiten.
Vanaf 17 april worden de leerlingen weer gewoon op school verwacht om 13.10 uur.

Verhuisdozen gevraagd
Voor de Grote Rekendag op woensdag 28 maart hebben alle groepen (verschillende groottes) verhuisdozen
nodig. Kunt u ons daaraan helpen? U kunt de verhuisdozen op het podium (laten) leggen.

Palmpasen
Palmzondag 25 maart om 10.00 uur is er een Palmpasen kinderviering in de kerk.
De kinderen mogen natuurlijk hun versierde Palmpasenstok meenemen. In de
bijlage vindt u een beschrijving voor het maken van een Palmpasenstok.
In parochieblad Hernieuwing en in het Polhaarnieuws van volgende week treft u
meer informatie aan.

Schoolhandbalfinales
De jongens teams 1 en 3 en de meiden van de
Polhaar 1 en 2 zijn door naar de kruisfinales van
het schoolhandbaltoernooi van 2018. De
kruisfinales zijn vrijdag 16 maart in de Trefkoele.
U kunt om kwart voor 5 aanwezig zijn, om 5 uur is
de eerste wedstrijd.
Dit is het schema van het schoolhandbal
kruisfinales en finale.
Wij wensen u veel kijk plezier.
Stijn en Stef

De Bonte Stegge jo

Polhaar jo-3

17:00

De Spiegel jo-2

Polhaar jo-1

17:15

Heilighart me-1

Heilighart me-2

17:30

Polhaar me-1

Polhaar me-2

17:45

Finale

jongens

18:05

Finale

meiden

18:30

Super gespeeld
jongens en meisjes.
Heel veel succes!

Chromebooks groep 3
Groep 3B heeft vandaag voor het eerst gewerkt met chromebooks. De kinderen hebben daarbij individuele
begeleiding gehad van een aantal leerlingen uit groep 8. De kinderen zijn geholpen bij het opstarten,
aanmelden en werken met Wereld in Getallen (rekenmethode) en het afsluiten van de chromebooks.
De kinderen waren erg enthousiast en er was grote betrokkenheid te zien bij de kinderen van groep 3 én 8.

