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AGENDA

Dinsdag 2 oktober:
woensdag 4 oktober:

Donderdag 5 oktober:

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 5
Luizencontrole
www.debaronesdalfsen.nl
Opening Kinderboekenweek
Roefeldag
Kennismakingsgesprekken groep r:1 t/m 5
School gesloten i.v.m. Landelijke stakingsdag!

Van de directeur, Antoinette Holterman
Afgelopen week ben ik op studiereis geweest naar Singapore. Hier heb ik gekeken naar het gebruik van ICT
om als middel in te zetten in het onderwijs en heb hiervoor veel scholen bezocht en ben naar een aantal
conferenties geweest. Ik ben vol inspiratie teruggekomen en zie veel kansen voor de Polhaar om een stap
te zetten naar de 21e eeuwse vaardigheden in relatie tot ICT en technologie. Onze visie om een mondiale
school te zijn, sluit hier ook erg mooi op aan.
Verder heb ik de afgelopen weken met verschillende werkgroepen gesproken
over de TSO, ik weet dat dit de nodige aandacht vraagt en binnenkort gaat u
hier meer over horen.
Afgelopen week heb ik ook kennismakingsgesprekjes gevoerd met alle
collegae. Het waren waardevolle gesprekken waar ik in korte tijd een nog
beter beeld van het team en onze school heb gekregen.
Ik ben er trots op dat ik leiding mag geven aan een team met zoveel bevlogen
mensen!

Kinderpostzegelactie 2017
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren
om postzegels en andere producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt
sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn.
Ruim 160.000 kinderen, dat is meer dan 3 x de Amsterdam Arena, uit de hoogste groepen van het
basisonderwijs leren op deze manier om iets over te hebben voor een ander.
De actie loopt van 27 september tot en met 4 oktober en de bestellingen worden thuisbezorgd.
De kinderen zijn erg enthousiast van start gegaan en u kunt deze ‘special agents’ dus binnenkort
verwachten.

1 oktober
Op 1 oktober 2017 zijn 248 leerlingen ingeschreven. Dit noemen we de teldatum. Deze datum van 1
oktober gebruikt het Ministerie van onderwijs voor allerlei doeleinden zoals de bekostiging van de school.

Stakingsdag
Op donderdag 5 oktober nemen de meeste collega’s van onze school deel aan de landelijke staking. Dat
betekent dat onze school die dag gesloten is. De (oudste) kinderen hebben vandaag een brief mee naar
huis gekregen en deze brief is ook per mail verstuurd naar alle gezinnen.

Groep 7 Vechterweerd
De leerlingen van groep 7 gaan a.s. maandag 2 oktober op struintocht in de Vechterweerd (13.00 uur +/15.30uur).
Zij hebben al een gastles gehad met informatie over de Vechterweerd en de activiteiten die ze met hun
groepje kunnen kiezen (ontdekkingstocht zonder ogen, bodem boren, van Vechtwater tot drinkwater,
plantenspeurtocht, Galloways spotten, panorama Vechterweerd etc.).
Alle leerlingen lunchen deze dag op school. De hulpouders worden om 12.25 uur met de auto op school
verwacht (zie de papieren die uw zoon/dochter maandag heeft meegenomen).
Kledingadvies: ‘makkelijke’ kleding en wandelschoenen of laarzen. Meeneemtip voor leerlingen en
hulpouders: een bakje om de spullen te verzamelen en een flesje water voor een aantal opdrachten.
Wij kijken uit naar deze leerzame middag! Dank aan de hulpouders die deze middag samen met ons gaan
genieten van de struintocht in de Vechterweerd.

Luizencontrole
Volgende week woensdag 4 oktober is een luizencontrole voor de volgende groepen: Groep 1b, 2, 3a, 5, 6
en 8. Graag op die dag frisse haren zonder gel, haarlak of vlechten.
Ook de kinderen van de overige groepen regelmatig blijven controleren. Bij aantreffen van neten en/of
luizen, dit doorgeven aan de leerkracht en beginnen met kammen, 2 weken iedere dag met netenkam.
Meer informatie treft u aan op de website van de Polhaar.

Typecursus
De typecursus van Opleidingscentrum Nieuwleusen gaat van start op dinsdag 3 oktober. Mocht u uw kind
nog mee willen laten doen dan kunt u dat uiterlijk maandag melden op info@olcn.nl

Jaarvergadering OV/ MR/ SAC
Voor de jaarvergadering van maandag 9 oktober a.s. is een gastspreker uitgenodigd met als thema
seksuele opvoeding.
De avond begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur. De agenda met uitnodiging en
de jaarverslagen ontvangt u volgende week.

Knutselen tijdens de TSO
Tijdens de TSO vandaag zijn de kinderen creatief bezig geweest.
Er werd lustig op los geknutseld.

