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Vrijdag 29 juni:
Deze week:
Vrijdag 6 juli:

’s middags Groep 5 t/m 8 Zwemmen in zwembad Gerner
Laatste dag zwem4daagse en Uitreiking Datrion
Afrondingsgesprekken
Verjaardagsfeest in groep 3A

Van de directeur, Antoinette Holterman
Wat hebben de leerlingen maandag genoten tijdens het schoolreisje!
Alle leerlingen gingen met een lach op hun gezicht en vol verwachting de bus in
www.debaronesdalfsen.nl
En wat werd ik mij bewust van de organisatie die hier aan vooraf is gegaan…..
Respect en voor de Oudervereniging (en werkgroep) en dank je wel!
De leerlingen hebben genoten van een fantastische dag!
r:

Nu het schooljaar op zijn eind loopt, nemen we ook afscheid van groep 8, zij
slaan hun vleugels uit...
Een tijdje geleden hebben zij de Eind CITO gemaakt en deze is fantastisch
goed gemaakt! We liggen als school ver boven de grens die de inspectie
stelt. Wij hebben dit in het team ook besproken en met elkaar gevierd dat
dit niet alleen een succes is van de leerlingen en leerkracht van groep 8
maar een opsteker is voor het hele team. 8 Jaar lang hebben deze leerlingen
kwalitatief goed onderwijs genoten en natuurlijk zijn er hobbels genomen,
bijgesteld en overwonnen. Ik ben als directeur trots dat ik met zo’n
professioneel team mag werken en geniet iedere dag van onze leerlingen!

Medicijnverstrekking aan leerlingen op school
Binnen onze stichting is er opnieuw gekeken- in samenspraak met een jurist- naar ons gezamenlijke protocol
medisch handelen. De conclusie die daaruit getrokken dient te worden, is dat de medewerkers van de school
te allen tijde behoed moeten worden om medische handelingen te verrichten. Zij zijn immers niet medisch
onderlegd, maar worden in (gerechtelijke) procedures wel verantwoordelijk gehouden en hoofdelijk
aansprakelijk gesteld.
Op stichtingsniveau is daarom besloten dat het team geen medische handelingen, in de zin van incidenteel
of structureel gedoceerd kuurtjes of pilletjes geven op verzoek van ouders. Ook kunnen we geen
paracetamol geven aan uw kind, met of zonder toestemming van u. De handeling moet het kind of
ouders/verzorgers zelf doen.
We willen verwijtbaar gedrag/ nalatigheid hiermee uitsluiten. Medewerkers zijn niet BIG-geregistreerd,
d.w.z. dat zij wettelijk, geen medische handelingen mogen uitvoeren. We gaan deze lijn volgen met ingang
van heden. We willen verwijtbaar gedrag/ nalatigheid hiermee uitsluiten.
Uiteraard mogen en moeten we wel eerste hulpverlenen, in de vorm van een pleister plakken, een
verbandje leggen of bij een ernstige acute vorm van medische noodzaak volgens onze burgerplicht
handelen, de huisarts inschakelen of desgewenst 112 bellen. Uiteraard nemen we dan ook onmiddellijk
contact met u als ouders op. Het volledige protocol is binnenkort, na goedkeuring van de (G)MR en
eventuele aanpassingen door ons bestuur, te vinden op www.catent.nl
We gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing in
geval van medicatie toediening van uw kind onder schooltijd.

Doorschuifmoment
Donderdagmorgen 12 juli schuiven alle kinderen een uurtje door naar hun nieuwe groep/ leerkracht. Ook
kinderen die net voor- in- of direct na de zomervakantie vier jaar worden en oudere kinderen die na de
zomervakantie instromen zijn van harte welkom om 11.00 uur.

Verjaardagsfeest in groep 3A
Vrijdag 6 juli vieren Rebecca Bernard en Vanessa Tuten hun verjaardagen in groep 3A. De kinderen mogen
verkleed op school komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen.

Afrondingsgesprekken
In de week van maandag 3 juli vinden de afrondingsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7 op
uitnodiging van de leerkracht. Dit zijn geen rapportgesprekken.
De rapporten gaan op woensdag 18 juli mee naar huis.
Mocht u als ouder morgen, vrijdag 29 juni geen uitnodiging van de groepsleerkracht hebben ontvangen,
maar wel behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u dit uiterlijk maandag 2 juli persoonlijk kenbaar
maken bij de groepsleerkracht. Zij zal u een brief geven waar op u uw specifieke onderwerp van het gesprek
aangeeft, zodat de leerkracht zich op dit onderwerp kan voorbereiden. Als u zich aanmeldt krijgt u van de
leerkracht de uitnodiging met de definitieve dag en tijd waarop u verwacht wordt.

Kalender 2018-2019
De sponsoring voor de kalender van het nieuwe schooljaar is bijna rond.
De volgende bedrijven hebben al toegezegd om de kalender te sponsoren: Van Wijnen bouw,
www.bewustontwerp.nl, Ik leer ‘t, www.maakjouwtuin.nl en VakantieXperts. Er zijn nog 3 maanden over!
Wilt u een of meerdere maand(en) sponsoren voor 30 euro per maand dan kan dat door een e-mail te
sturen naar Inge via i.haarman@catent.nl

Inschrijving GymXra 2018-2019 geopend
Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij ieder kind gelijk verloopt, is het lesprogramma GymXtra
ontwikkeld. Met GymXtra wordt er spelenderwijs gewerkt aan onder andere motorische en sociale vaardigheden,
een gezonde(re) leefstijl en zelfvertrouwen. Vanaf donderdag 28 juni is het weer mogelijk uw kind in te schrijven.
Onder deskundige begeleiding van meerdere lesgevers gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag. Het doel van
GymXtra is dat kinderen makkelijker de aansluiting vinden bij bijvoorbeeld leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen,
de gymles op school en op de sportvereniging.
In de gymlessen en gesprekken vooraf zitten de motorische en sociale vaardigheden, leefstijl en zelfvertrouwen
verwerkt. Denk daarbij aan het leren kennen van je eigen lichaam (o.a. verminderen van angst voor bewegen),
omgang met andere kinderen (bijv. grenzen leren stellen) of conditionele aspecten (o.a. overgewicht tegengaan). Per
deelnemer word in samenspraak met ouders een plan opgesteld om motorische of sociale vaardigheden te
verbeteren. GymXtra is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.
Prijs en locatie
De GymXtra-lessen kosten € 65,- voor een heel seizoen (oktober 2018 – mei 2019). De lessen worden een keer in de
week gegeven in zowel Dalfsen als Nieuwleusen. In Dalfsen wordt GymXtra gegeven op donderdag van 16.00-16.45
uur in de Trefkoele+ (zaal A). In Nieuwleusen is het op dinsdag van 15.45-16.30 uur in De Spil.
Aanmelden en vragen
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar één van de buurtsportcoaches via buurtsportcoaches@dalfsen.nl .
Vermeld in uw aanvraag de naam van het kind, de leeftijd en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Voordat
de aanmelding definitief is, vindt er een intakegesprek plaats. Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen
worden met de buurtsportcoaches via telefoonnummer 06 – 30 02 21 61 of via het bovenstaande e-mailadres.

TSO knakworstfeest maandag 9 juli
De zomervakantie nadert! Dat betekent tijd voor afsluiten. Zo ook voor de TSO.
Maandag 6 juli is het weer knakworstfeest. Kinderen die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de
TSO zijn welkom om feestelijk af te sluiten.
De kinderen krijgen broodjes knakworst, er is ranja en een ijsje toe! Zelf eten meenemen is dus niet nodig
tenzij je kind geen knakworst lust.
Blijft je kind niet standaard over op maandag, wel (eens) op een andere dag en wil hij/zij graag bij het
knakworstfeest zijn? Meld dan aan via overblijvenmetedith.nl voor 6 juli!
Uiteraard is dit niet de laatste TSO dag. T/m 19 juli is overblijven gewoon mogelijk.

Schoolreisje
Groep 1a, 1b en 2
Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover. De kleuters mochten op schoolreisje naar de Flierefluiter!
Nadat ze eerst de groepen 3 t/m 7 uitgezwaaid hadden, mochten ze zelf in de bus. Dit was al een hele
belevenis!
Eenmaal bij de Flierefluiter aangekomen, hebben we eerst aan tafel een appeltje gegeten en wat gedronken.
En hierna was het spelen maar! Op de trampoline, bij de glijbaan, de skelters, overal waren kinderen van de
Polhaar te vinden. Ook vonden de kinderen het erg leuk om met de konijntjes en cavia’s te knuffelen. Of om
even bij de geitjes te kijken, vooral de babygeitjes werden erg lief gevonden.
Tussen de middag hebben we met z’n allen een patatje en een snack gegeten. En daarna weer door met
spelen. De kinderen en begeleiders hebben er zichtbaar van genoten.
Er waren nog meer scholen en een aantal ook met een rood shirt. Dat was wel even een uitdaging voor de
begeleiders. Als afsluiter nog een ijsje en daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Groep 3 t/m 7
De kinderen van groep 3 t/m 7 hebben een prachtige dag beleefd in Dierenpark Amersfoort. Het weer heeft
ons daar zeker hierbij geholpen. In de middag brak de zon heerlijk door.
In de ochtend gingen groep 3,4,5 gecombineerd in groepjes onder begeleiding het park verkennen. Ze
konden een speurtochtpuzzel maken en hebben veel dieren gezien. In het snavelrijk was het zelfs spannend!
De gieren liepen daar gewoon op het pad. Voor sommige kinderen was dat een reden om buiten dit verblijf
te blijven. Maar het ging gelukkig allemaal erg goed. Er werd op elkaar gewacht en voor elkaar gezorgd en
dat gebeurde ook in de middag waar iedereen vrij mochten rondlopen, maar niet alleen. Als dat wel was
gebeurd, werd iemand zo in een ander groepje opgenomen.
Nadat de kinderen alle dieren hadden gezien, heeft een aantal leerlingen het spel Jachtseizoen gespeeld en
een aantal kinderen heeft zich vermaakt in de speeltuin.
Compliment 3-7
We hebben een heel mooi compliment gekregen van een echtpaar in het Dierenpark. Zij waren verschillende
groepjes van de Polhaar tegengekomen en vonden dat ze netjes waren en goed voor elkaar zorgden. Dat is
toch fantastisch om te horen!!
We willen nogmaals alle begeleiders hartelijk bedanken voor hun oplettende blik en helpende handen, met
name tijdens de lunch!! Erg fijn om te merken hoe gesmeerd dat dan eigenlijk verloopt.
Commissie Schoolreisje

