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AGENDA

Zaterdag 23 september:
Dinsdag 26 september:

vanaf 9.00 uur inschrijven op schoolgesprek.nl
19.30 uur Informatieavond voor groepen
1 t/m 3
www.debaronesdalfsen.nl

r:
Informatieavond groep 1 t/m 3, ook voor nieuwe ouders

Dinsdag 26 september is de informatieavond voor de groepen 1A, 1B, 2 en 3A en 3B.
De avond ziet er als volgt uit:
19.15-19.30 uur inloop met koffie en thee
19.30-20.30 uur infoavond in de eigen groep.
De kinderen van groep 1 krijgen morgen een uitnodiging/ opgavestrook mee.
De kinderen van de groepen 2 en 3 hebben deze brief vanmiddag mee naar huis gekregen.
Graag zien wij het opgavestrookje ingevuld terug vóór dinsdag 26 september. Inleveren bij de
groepsleerkracht.
Ouders van kinderen die dit schooljaar instromen in groep 1A of 1B zijn ook van harte welkom en kunnen
zich opgeven via inge@polhaar.nl
De informatieavond voor de groepen 6, 7 en 8 is op maandag 16 oktober.
De groepen 4 en 5 krijgen binnenkort een informatieflyer mee.

Staking
Donderdag 5 oktober wordt er landelijk gestaakt in het onderwijs. Het is nog niet bekend of onze school
daar (gedeeltelijk) aan meedoet. U hoort hier volgende week meer over.

Verlof
Graag wijzen wij u nogmaals op het invullen van een verlofformulier voor het aanvragen van verlof. U kunt
dit formulier opvragen bij de administratie of via de mail inge@polhaar.nl
Dit geldt ook voor ouders van vierjarige kinderen, deze kinderen zijn nog niet leerplichtig maar het verlof
moet wel geregistreerd worden, dus ook daarvoor graag een verlofaanvraag invullen.
Ziekmeldingen kunt u telefonisch voor schooltijd doen, dus niet via de mail.

Wensjes
Met ingang van dit schooljaar wordt niet meer de gelegenheid geboden om wensjes te maken. Het gaat
ten koste van de effectieve leertijd en kleuters geven aan dat ze liever kiezen voor iets anders.

Schoolgesprek.nl
Vandaag hebben de ouders van groep 1 t/m 5 een mail gehad om in te schrijven voor een
kennismakingsgesprek. Vanaf zaterdagmorgen 9.00 uur staat het onlineprogramma www.schoolgesprek.nl
open om in te schrijven. Mocht u onverhoopt geen mail hebben gehad dan kunt u contact opnemen via
inge@polhaar.nl Bij problemen mag u ook maandag daarvoor op school komen.
Mocht op donderdag 27 september blijken dat u zich niet heeft ingeschreven dan gaan wij er van uit dat u
geen gebruik maakt van het kennismakingsmoment. Denkt u aan het inleveren van het gespreksformulier,
liefst per mail naar inge@polhaar.nl
Deze kennismakingsgesprekken zijn nog niet van toepassing voor ouders van kinderen die later in dit
schooljaar op school komen.

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is: Gruwelijk eng!
Via onderstaande link kunt u het filmpje bekijken dat aansluit bij dit thema.
https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8
Voor de opening van de Kinderboekenweek ( 4 oktober) is veel wol nodig.
Het is de bedoeling dat dit toegepast wordt zoals op onderstaande foto.
Heeft u nog restantjes wol of wol dat niet meer gebruikt wordt dan houden wij
ons aanbevolen. Graag meegeven aan uw kind(eren).

Beginfeest
We kijken terug op een zeer geslaagd beginfeest. Het verzetten van het feest naar afgelopen vrijdag is een
goede keuze geweest. OV en hulpouders hartelijk bedankt voor jullie inzet.

