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AGENDA

februari 2018

Maandag, dinsdag, woensdag 18,19 en 20 juni: Fiets3daagse
Woensdag 20 juni: Luizencontrole
Donderdag 21 en vrijdag 22 juni: Marian Velderman in groep 4
Maandag 25 juni:
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Maadn
Van de directeur, Antoinette Holterman
Zoals al vaker met u gedeeld, weten inwoners uit Dalfsen onze school goed te vinden… (Wij kunnen rustig
www.debaronesdalfsen.nl
Wzeggen dat de Polhaar en de Spiegel groeien en dat dit ook uitdagingen met zich
mee brengt.)
Ik heb u beloofd, zodra ik meer weet, dit kenbaar bij u te maken en wel: onze school zal met ingang van het
nieuwe schooljaar gebruik gaan maken van een nevenlocatie en wij zijn blij datr:we die hebben gevonden bij
de Basisschool de Uitleg! (adres: Nieuwe Uitleg 2)
Organisatorisch heeft het eerste overleg al plaats gevonden en het voelt
ngoed om daar onze intrek te mogen nemen.
Welke groepen hiernaar toe gaan is nog niet bekend, we zitten nu in de
fase om hieromtrent huisvestingsbeleid te maken. Dat vraagt zorgvuldig
beleid en ook de Medezeggenschapsraad kan hier advies in geven.
Wel is het voor ons en u belangrijk om een tijdspad uit te zetten, omdat
de tijd begint te dringen…
Week 24
Week 25

Polhaarnieuws: Ouders informeren over nevenlocatie +tijdspad
Huisvestingsbeleid wordt voor advies naar de MR gestuurd

Week 26

MR-vergadering

Week 27

Ouders desbetreffende groepen voor de Uitleg worden middels een brief geïnformeerd en
ontvangen een uitnodiging voor een informatie-avond
Leerkrachten informeren de leerlingen van de desbetreffende groepen
Rest van de ouders worden via het Polhaarnieuws geïnformeerd

week 28

Informatie-avond voor de ouders waarvan hun kinderen naar de Uitleg gaan.

Kortom, we houden u op de hoogte…

Schoolreisje (1) 25 juni groep 3 t/m 7
Op 25 juni gaan de leerlingen van groep 3 t/m 7 op schoolreis naar Dierenpark
Amersfoort.
Nu was de schoolreiscommissie zo scherp om in het parkreglement de volgende regel te
lezen: Door het betreden van het park geef je toestemming om in het park gemaakte
foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie en promotiedoeleinden.
Wij hebben direct gereageerd dat wij hiervoor (in het kader van de AVG) GEEN toestemming geven en zij
hebben de regel inmiddels uit het parkreglement gehaald. Schoolreiscommissie, dank jullie wel voor jullie
opmerkzaamheid!
Het houdt ook in dat begeleiders die deze dag meegaan geen foto’s mogen maken. De leerkrachten zullen
zorgen voor sfeerfoto’s van deze unieke dag.

Schoolreisje (2)
We zijn blij dat maandag 25 juni weer een aantal ouders mee kunnen gaan op schoolreisje.
De begeleiders voor groep 3-7 zullen volgende week via de mail een informatiebrief ontvangen. Hierbij zit
ook de groepsindeling.
De begeleiders voor de kleutergroepen 1 en 2 hebben reeds een informatiebrief ontvangen.
De kleuters kunnen om 14.00u bij de Flierefluiter in Raalte (Raarhoeksweg 49) weer worden opgehaald.
Door de beperkte ruimte in de bussen rijden de begeleiders met eigen auto naar de Flierefluiter.
Er zijn vragen gekomen waarom we niet met de bussen teruggaan. Al een aantal jaar is het de gewoonte om
zelf terug te rijden, simpelweg omdat het zeer kostenbesparend is. Denk aan de grootte van de groepen, en
bij een heen- en terugreis blijven de chauffeurs de gehele dag stand by.

Schoolreisje (3)
Veel ouders hebben de brief voor de incasso nog niet ingeleverd.
Denkt u aan het inleveren van het machtigingsformulier voor het schoolreisje?
In de bijlage treft u de brief met machtiging nogmaals aan. U kunt de brief inleveren op school of mailen
naar de penningmeester van de OV Ivar Leus via

Luizencontrole
Volgende week woensdag 20 juni is er een luizencontrole voor alle groepen. Graag op die dag de kinderen
met schoon gewassen haren zonder gel, haarlak of vlechten naar school laten gaan.
Blijf regelmatig uw kind controleren op luizen. Voor meer informatie ook www.polhaar.nl
http://www.polhaar.nl/44/Waar_staan_we_voor.html

Museumbezoek groep 5 en 6
Vorige week woensdag en vrijdag zijn de groepen 5 en 6 naar museum Palthehof in Nieuwleusen geweest.
De kinderen gingen even terug in de tijd, naar het jaartal 1910. De ochtend doorbrengen zonder digitaal
schoolbord, computer of chroombooks, maar schrijven met een lei en een griffel. Een hele ervaring.
In de pauze kon er gespeeld worden met stelten, hoepels, tolletjes, steentjes. Zo werd er lekker touwtje
gesprongen en gehinkeld. Het leuke was dat iedereen zich goed vermaakte met al dat oude speelgoed.
Doormiddel van workshops konden de kinderen ervaren welke karweitjes rond 1910 na schooltijd allemaal
gedaan moesten worden. De was doen, touwdraaien, sokken stoppen, koffie malen.
Het was een leerzame en leuke ochtend.

Timmerweek Dalfsen 2e editie
Ook dit jaar is er weer een Timmerweek in Dalfsen! Dit jaar vindt de Timmerweek net als de eerste
editie plaats in de eerste week van de zomervakantie: dinsdag 24 juli t/m vrijdag 27 juli 2018,
dagelijks van 10 tot 12.30 uur. Zie voor meer informatie en aanmelden ( voor 1 juli) de bijlage.

