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AGENDA

februari 2018

Maandag 25 juni:
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Dinsdag 26 t/m 29 juni: Zwem4daagse
Vrijdag 29 juni:
Uitreiking Datrion

Van de directeur, Antoinette Holterman
Zoals in het vorige Polhaarnieuws met u gedeeld, krijgt u deze week van ons te
horen welke leerkrachten welke groepen in het nieuwe schooljaar gaan lesgeven.
www.debaronesdalfsen.nl
We hebben gepuzzeld, rekening gehouden met de wensen van collegae en dit in
school- , groeps- en leerlingbelang gewogen. Het gehele team is blij met onderstaand plaatje!
Vooraf een aantal opmerkingen:
r:
De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen morgen op papier mee in welke groep zij geplaatst zijn.
Thea Dheere ziet u niet meer terug in het plaatje, zij gaat aan het einde van dit schooljaar genieten van haar
welverdiende pensioen!
Wij zijn blij dat wij twee fantastische nieuwe collegae aan ons team kunnen toevoegen: Marloes Ammerlaan
en Aletta van Oosten. In een volgend Polhaarnieuws zullen zij zich voorstellen.
Corien Nijhuis is onze nieuwe WPO’er. Zij is 4e jaars student aan de PABO en mag 2 dagen (onder
eindverantwoording van de school) zelfstandig lesgeven. Zij heeft dit jaar al stage bij ons op school gelopen
en voor de leerlingen zeker geen nieuw gezicht. Natuurlijk zal zij zich ook nog voorstellen in een
Polhaarnieuws.
Leonie zal tot herfstvakantie genieten van haar verlof, we zijn in gesprek met een invaller voor haar.
Ineke zal op donderdag de ondersteuning aan individuele en groepjes leerlingen geven.
Charlotte gaat op de andere dagen van de week activiteiten verrichten binnen onze Stichting Catent.
Joke ( 3 t/m 8) ( ma t/m do) en Leonie ( 1-2) ( di) zijn onze intern begeleiders (IB’ers)
Inge is op maandag en donderdag onze administratief medewerkster
Truus zal de ondersteuning in de groepen 1 t/m 4 verzorgen
Vera zal de ondersteuning in de groepen 5 t/m 8 verzorgen
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Luizen!
Gisteren is er een luizencontrole geweest. Behalve groep 7 (niet aanwezig) zijn de overige groepen
gecontroleerd. Wederom zijn véél luizen en neten gevonden!
U bent gebeld/gemaild als het uw kind betrof.
De behandeling bestaat uit iedere dag kammen met een netenkam, naast evt. een shampoo. Met name de
neten zijn zeer moeilijk te zien en te verwijderen. Goed kijken!
Kammen alleen blijkt vaak niet voldoende, trek de neetjes er ook met uw vingers uit!
Twee weken lang, iedere dag. De overige kinderen graag regelmatig controleren op luizen/neten.
Indien u meer wilt weten; kijk op www.polhaar.nl voor informatie en een video
http://www.polhaar.nl/44/Waar_staan_we_voor.html
en
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Informatiemateriaal

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Nog maar een paar dagen en dan is het eindelijk tijd voor een welverdiend schoolreisje.
Maandag 25 juni gaan de kinderen van de Polhaar op pad.
Groep 1 en 2:
De kinderen worden om 8.30u in de klas verwacht
Ze vertrekken om 9.00u met 2 bussen. De begeleiders rijden met eigen auto’s naar de Flierefluiter.
De kleuters kunnen om 14.00u bij de Flierefluiter (Raarhoeksweg 49, Raalte) worden opgehaald.
Groepen 3 t/m 7:
Zij worden om 8.30u in de klas verwacht.
Ze vertrekken om 8.45u met de bus naar Amersfoort.
Rond 17.00 u is de bus terug bij school.
Om deze dag goed te kunnen laten starten, en de bussen voldoende ruimte te geven in de straat, zijn de
Vriesenhof en de Van Ittersumstraat niet toegankelijk voor auto’s. Parkeren kunt u bij de Trefkoele+. Dit
geldt ook voor de begeleiders van de kleuters.
Elk kind heeft een Polhaar T-shirt gekregen vlak voor de wandel3daagse. Deze moet uw kind aan met het
schoolreisje. Zorg ervoor dat uw kind deze zichtbaar draagt op deze dag!
Voor de begeleiders is er ook een shirt. Deze zijn ingeleverd na de W3D en worden ter plekke op de dag van
schoolreisje uitgedeeld, zodat ook zij goed herkenbaar zijn.
Alle shirts ongewassen de dag na het schoolreisje op 26 juni inleveren in de klas.
Er wordt voor voldoende eten, drinken en wat lekkers gezorgd, dus het is niet gewenst om snoep of extra
drinken mee te nemen.
We hopen natuurlijk op geweldig mooi weer om het schoolreisje ook dit jaar weer een succes te laten zijn.
Maar mocht de zon flink gaan schijnen, wilt u er dan voor zorgen dat de kinderen thuis al voorzien zijn van
een laagje zonnebrandcrème?
OV commissie Schoolreisje

Schoolfotograaf
Vandaag hebben alle kinderen een kaart meegekregen van de schoolfotograaf. Op deze kaart staat een code
waarmee online de foto's bekeken en besteld kunnen worden. Bij bestellingen die uiterlijk 4 juli geplaatst
worden, is de groepsfoto gratis en is er de optie om de foto's gratis op school te laten bezorgen. Bij deze
laatste optie krijgen wij alle bestelde foto's in 1 keer binnen en worden deze aan de kinderen meegegeven.
Bij vragen over de foto's (bijvoorbeeld over de kwaliteit van de digitale bestanden): via de website is de
klantenservice van de schoolfotograaf goed bereikbaar.

Schoonmaak
Op zaterdag 7 juli as om 8:00 -13:00 willen we beginnen met de schoonmaak van het schoolplein en het
schoolgebouw aan de buitenkant.
Wat staat er deze dag te wachten;
Het vegen van de schoolpleinen
Schoonmaak van de straatkolken
Controleren/schoonmaken van de daken + afvoeren
Schoonmaak van de boeien
Schoonmaak van de ramen
Knippen van de beuken hagen en overig snoeiwerk.
Wat krijgt u er voor terug;
De school is open, voor warm water, toiletbezoek etc.
Om half tien een lekker bakkie koffie en wat lekkers.
U leert mensen kennen, ontmoet ouders die u anders niet ziet.
De kans om eens op een andere manier betrokken te zijn bij school.
Bovenal weer een fris en fruitig schoolgebouw/ schoolplein.
Wat moet u mee nemen;
Onderhouds ploeg tuin-heg
Schoffels-harken-heggescharen (liefst elektrisch of benzine)-bezems
Veeg ploeg
Bezems-schoppen-bladblazers-trekker-veegmachine-bakwagen
Ramen-boeien wassen ploeg
Trapjes (hoog)- ladder-zemen-borstels-sponzen-hogedrukreiniger-waterslangen-koppelingen
De mensen van de participatielijst zijn rechtstreeks benaderd maar extra vrijwilligers zijn van harte welkom!
Graag aanmelden bij Steven Mestebeld via email stiebel@hotmail.com

Jongenskoor
Pieter, Jilmar en Olivier zullen a.s. zaterdag met het
jongenskoor zingen in de grote kerk.
Meer informatie op www.jongenskoordalfsen.nl

Wandel3daagse
Het was weer een geslaagde wandel3daagse voor de Polhaar. De mooie rode kleur van de Polhaar was al
van ver te zien! Een mooi beeld vooral bovenop de dijk.
De eerste dag ging iedereen vrolijk van start in het zonnetje. Voor sommigen was het ploeteren vanwege de
warmte. Groep 8 had de eerste avond een extra lange avond, vanwege een probleem met de route. Maar
dat heeft ze niet weerhouden om door te gaan.
Donderdag was een mooie, maar hete wandeldag, waardoor de OV een extra drinkpunt had ingelast. Hier
werd gretig gebruik van gemaakt. Er was zelfs behoefte aan een tweede banaan voor een aantal.
De laatste dag was er één met prachtig wandelweer. Perfecte temperatuur. De kinderen werden vrolijk
ingehaald door mensen langs de route, waarvan ze bloemen of lekkers kregen. En natuurlijk aan het eind
met alle groepen samen het defilé naar de Trefkoele (met taart).
Bij de prijsuitreiking werd groep 5 naar voren geroepen. Ze hebben niet de tweede of derde prijs, maar zijn
met de 1e prijs naar huis gegaan. We hebben gezien dat ze bij de start en na een pauze keurig een groep
hebben geformeerd, twee aan twee naast elkaar en dat zal ook de jury vast zijn opgemerkt!! Chapeau voor
groep 5!
Donderdagavond liepen heel veel kleuters de kabouterroute. Met het warme weer hebben zij dit allemaal
heel knap gedaan! Gefeliciteerd met jullie medaille.
Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, willen we alle ouders bedanken die weer hebben kunnen/willen
meelopen of meehelpen tijdens deze dagen.
OV-Wandel3daagse

In de bijlage treft u een terugblik van de organisatie
van de Wande l3daagse aan.

