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Vrijdag 30 maart:
Maandag 2 april:
Woensdag 4 april:
Donderdag 5 april:

Goede Vrijdag, vrij!
Tweede Paasdag, vrij!
Luizencontrole
Schoolvoetbaltoernooi
Verkeersexamen theorie groep 8

Van de directeur, Antoinette Holterman
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r:

Vandaag hebben we met elkaar Witte Donderdag gevierd.
Het was voor de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 een moment van samenzijn en bezinning binnen de Goede
n We hebben we brood gedeeld, liedjes gezongen en natuurlijk was er aandacht voor onze Vastenaktie.
Week.
(verderop in deze nieuwsbrief leest u het bedrag wat de leerlingen hebben
ingezameld)
Afgelopen maandag was er ook de informatie-avond over het continurooster
dat we m.i.v. het nieuwe schooljaar gaan invoeren. Fantastisch dat er zo’n
grote opkomst was, 85 (toekomstige) ouders waren er en 15 hadden zich
afgemeld. Dat geeft de betrokkenheid bij dit onderwerp en de school aan!
De avond verliep in een heel prettige sfeer.
In een presentatie werd e.e.a. toegelicht: naast een stukje achtergrond (hoe
zijn we zover gekomen) werd aangegeven waar rekening mee hebben
gehouden is om tot deze schooltijden te komen. De aandachtspunten vanuit
de MR zijn besproken en hoe nu verder in de komende maanden.
Na een aantal vragen waren er vanuit de ouders ook complimenten voor de onderzoekswerkgroep en de
huidige TSO-coördinatoren, dit werd ondersteund met een warm applaus, fijn deze positieve sfeer!
Via het Polhaarnieuws zullen we u verder op de hoogte houden. Ook zult U uiterlijk de laatste week vóór de
zomervakantie nog een brief met informatie ontvangen.
Ook zijn we intern alweer aan het stoeien met de groepssamenstellingen voor volgend schooljaar. Op dit
moment is het nog lastig om hier iets met u over te communiceren maar weet “dat we ermee bezig zijn”.
Voor nu wens ik u heel fijne Paasdagen!

Hercontrole luizen
Woensdag 4 april is er een her-controle op luizen voor de groepen 2,5,6,7 en 8.
Denkt u eraan gaan gel, haarlak en vlechtjes in de haren te doen?

Paardrijclinic gaat niet door!
Tot onze grote spijt hebben we bericht gekregen dat de paardrijclinic voor groep 3 en 4 niet doorgaat
wegen privéomstandigheden bij Manege Gerner. We willen alle ouders die zich hebben opgegeven om te
rijden hartelijk danken en we hopen dat we een volgende keer weer een beroep op u mogen doen.

Grote rekendag
Groep 1 en 2
Op woensdag 28 Maart 2018 was de grote rekendag.
De rekendag was eigenlijk heel leuk er mochten een paar kinderen uit groep 8 meehelpen
om de kinderen uit groep 1 en 2 helpen. We deden allemaal leuke spelletjes en dan moesten
ze bijvoorbeeld sorteren, foto’s maken En spiegelen. Wij vonden het heel leuk om de
kinderen uit groep 1 en 2 te helpen.
Night
Groep 3 en 4
In groep 3b was het erg gezellig je kon er tekenen puzzels oplossen en een rekenspel
spelen de kinderen vonden de spellen erg leuk en vermaakte zich prima. En ze vonden
het vaak ook jammer als ze door moesten draaien maar bij de andere onderdelen
vonden ze het ook leuk gelukkig aan het einde van de dag kon iedereen nog even kijken
wat de anderen hadden gedaan en speelde soms stiekem het spel soms ook oftewel de
rekendag was een groot succes!
Jelger Veldhuis Groep 8 2018
Groep 5 en 6
Met de grote rekendag moeste we kernvragen maken die
op het blad stonden. Eerst moesten we in een schoenen
doos 1 kilogram er in doen. Dat is geen een groepje gelukt.
Groepje 4en5 is het ongeveer gelukt. De eerste kernvraag
van het blad was hoeveel schoenen dozen in een verhuisdoos passen. We hadden ook
een lijn van rood en witte strepen. Dat was voor de boedelbak lengte zo wisten we hoe
lang en breed de boedelbak was. Kernvraag 2 was hoeveel verhuisdozen gaan er ongeveer in een boedelbak.
Dan zijn de strepen toch wel handig. Kernvraag 3 was hoeveel stoelen en tafels passen ongeveer in een
boedelbak. Kernvraag 4 was hoeveel [reken]boeken mag een verhuisdoos MAX bevatten.
Semah
Groep 7
Wij hebben gisteren een rekenen dag gehad voor het eerst op de Polhaar. We begonnen met een
onderzoeksvraag stellen bijv: hoeveel verhuisdozen passen er in een klaslokaal? Na de pauze gingen we de
uitvoering doen. We gingen eerst bijv: met een meetlint de inhoud meten van een doos en dan gingen we
daarna de klas op meten. Iedereen had een andere onderzoek vraag. En aan het eind kwamen wat ouders
van de kinderen en de mochten zij het presenteren aan de ouders. Oftewel het was een top dag!!!!!
Luitzen en Lima

Schoolvoetbaltoernooi
A.s. woensdag 4 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats.
Op basis van het aantal aanmeldingen zijn met behulp van groep 6 twee teams bij de jongens en drie teams
bij de meisjes ingeschreven. Niels van Dam heeft dit allemaal gecoördineerd, onze hartelijke dank!
We wensen Niels, trainers, begeleiders en vooral de jongens en meisjes heel veel plezier en succes!
Het wedstrijdschema treft u aan in de bijlage van deze nieuwsbrief.
De 3 teams die om 13.00 uur hun eerste wedstrijd moeten spelen zijn om 12 uur vrij van school zodat zij op
tijd (12.40 uur) op het sportpark kunnen zijn. De voetballers hebben de indeling op papier mee naar huis
gekregen en in de bijlage treft u het wedstrijdschema aan.

De koningsfeesten zijn weer in aantocht! Dat betekent veel leuke activiteiten voor de kinderen! In de bijlage
treft u meer informatie aan.

Witte Donderdagviering- Eitje tik- paascircuit
De groepen 1 tot en met 3 hebben voor de pauze in de grote hal de Witte
Donderdagviering gehad en de kinderen van de groepen 4 t/m 8 na de
pauze.
Tijdens beide vieringen is er aandacht besteed aan het verhaal van Jezus
aan het Laatste avondmaal.
We hebben met elkaar het brood gedeeld, er is gekeken naar een Power
point presentatie, met elkaar gezongen en afgesloten met een gebedje.
Tijdens deze vieringen stond het thema: ‘Zorgen voor elkaar, dichtbij en
ver weg’ centraal.
We hebben de afgelopen periode aandacht besteed aan de Vastenactie
voor de kinderen in Zambia en de kinderen hebben hun
vastenactiedoosjes ingeleverd.
De kinderen hebben € 1253,06 opgehaald voor de Zambiaanse kinderen.

Op deze Witte Donderdag zijn de kampioenschappen Eitje tikken gehouden op onze school. In elke groep
was een winnaar en die streed tegen een andere groepskampioen. En we hebben een echte
Eiertikschoolkampioen! De hele school zag vanmiddag dat Sterre uit groep 5 het sterkste ei bleek te hebben!
1. Sterre Veneman uit groep 5
2. Elini de Jong uit groep 4
3. Loris Veneman uit groep 8

De groepen 3, 4 en 5 hebben vanmiddag een paascircuit gehad.
De kinderen hebben deze middag groeps-doorbrekend gewerkt aan de volgende activiteiten:
Paaseieren zoeken, paasfilm kijken, een paasknutsel en diverse werkbladen met het thema Pasen maken.
De groepen 6,7 en 8 hebben ganzenbord gespeeld op het plein, dit spel stond helemaal in het teken van
Pasen.

