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AGENDA

februari 2018

Vrijdag 20 juli:

11.50 uur Aftellen tot de zomervakantie
12.00 uur ZOMERVAKANTIE t/m 2 september
Weer naar school
9.00 uur Openingsviering in de kerk
17.30 tot 20.00 uur Openingsfeest

Maandag 3 september:
Vrijdag 7 september:

Van de directeur, Antoinette Holterman
Het schooljaar zit er op! En ook mijn eerste jaar als directeur op de Polhaar….
Samen met het team, leerlingen en ouders zijn we verder gegaan met onze schoolontwikkeling.
www.debaronesdalfsen.nl
Zo heeft ICT meerdere malen op de agenda gestaan en hebben de chromebooks hun intrede gedaan. Engels
staat van groep 1 t/m 8 op de kaart, het levelwerk voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben is
ingeroosterd…. Dit zijn een aantal voorbeelden en successen die we met elkaarr: kunnen vieren en dat ook
doen!
Christa Dekker heeft in het kader van de Academische Opleidingsschool onderzoek gedaan hoe we de
autonomie van onze leerlingen kunnen vergroten. Alle leerkrachten hebben binnen dat onderzoek
kindgesprekken met de leerlingen gevoerd en dat is zeker een meerwaarde geweest. Super bedankt Christa,
wij gaan hiermee verder! Christa is inmiddels afgestudeerd en gaat een vervolgstudie oppakken. Wij wensen
je heel veel succes!
Tijdens de informatieavond over het continurooster (die in maart is
gehouden), heb ik u aangegeven dat u nog verder geïnformeerd zou
worden met betrekking tot een aantal punten. In de bijlage leest u hier
meer over.
Als laatste wil ik (ook namens het team) iedereen ontzettend bedanken
voor uw ondersteuning en betrokkenheid bij onze school!
Geniet van een fijne vakantie en ik hoop iedereen gezond weer in het
nieuwe schooljaar welkom te kunnen heten.

Onze dislocatie gaat Polhaar+ heten!!
Wat hebben we veel ideeën van de leerlingen gekregen om de dislocatie een “Polhaar naam” te geven.
Super bedankt voor het meedenken! Gisterenmiddag hebben we hier als team naar gekeken en gekozen dat
+

onze dislocatie Polhaar gaat heten. (spreek uit: Polhaar plus). Het plusteken staat voor “erbij”. Dit stukje
Polhaar komt erbij, we blijven erbij en zijn erbij!
De ouders van de leerlingen die volgend schooljaar naar deze locatie gaan (groep 5 en 6) zijn van harte
welkom om hun kind weg te brengen en een kijkje te komen nemen op:
Maandag 3 september van 8.30-9.00 uur of vrijdag 7 september van 8.30-8.45 (voorafgaand aan de
openingsviering).
Ineke, Esther en Sabine heten u van harte welkom!

Continurooster laatste open eindjes
Twee werkgroepen hebben zich nog over een aantal zaken gebogen met betrekking tot het continurooster.
Ook heel veel ouders hebben aangegeven hiervoor hun steentje bij te willen dragen. Allemaal heel erg
bedankt hiervoor!
De ondersteuning van het buitenspelen kent nog een paar losse eindjes:
 Vrijdag Polhaar 12.30-13.00 blok 3 en 4
 Dinsdag Polhaar + 12.30-13.00 1x per vier weken: weken 36-40-44-48 enz.
 Donderdag Polhaar + 12.30-13.00 oneven weken: blok 1 t/m 4
Wilt u nog even in uw agenda kijken of u ons kunt voorthelpen? Graag uw reactie naar:
directie.polhaar@catent.nl

Een GROOT dank je wel…

Maandag 16 juli:
Thea loopt het kantoor van Inge uit.
Maas: Hé juf Thea, ben je er nog?
Ik dacht dat je al weg was!

Aan alle leerlingen, collega’s en ouders/
verzorgers die mijn afscheid op de
Polhaar tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Ik kan op deze dag
terugkijken met veel plezier. Het was van begin tot eind een groot feest! Hierbij
stond samen vieren centraal. Het was geweldig. Ik heb ervan genoten!
Nogmaals: DANK JE WEL!
Met vriendelijke groet, Thea Dheere

Afscheid groep 8
Na de prachtig uitgevoerde afscheidsmusical
“Betoeterd” onder leiding van Emmy Warrink,
maandagavond van groep 8, in het theater De
Stoomfabriek, hebben we woensdag 32 kinderen de
school uitgegooid. We nemen afscheid van de groep achters: Naomi, Myrthe, Britt, Menno, Frédérique,
Babet,Stijn, Pleun, Wolf, Night, Lize, Jade, Daan, Ivo, Hugo, Twan, Yoep, Nick, Stef, Camiel, Majlen, Yonne,
Florian, Lieke, Rianne, Marith, Peke, Harm-Jan, Jelger, Loris, Niels en Vera.
Hartelijk dank voor jullie boombank, een prachtige afscheidscadeau.
Wij wensen jullie allemaal veel succes en natuurlijk veel plezier op je nieuwe school.
Met deze kinderen nemen we ook afscheid van de volgende gezinnen: Bonhof, Borger, Broekhaar, van den
Burg, van Dam, Feijen, Frijling, Koggel, Kolkman, Kroes, van der Linde, van Ommen, Onderdijk, Reuvekamp,
Rosendaal, Schrijver en Sijtsma.
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en betrokkenheid als ouder, en inzet als OVlid, MRlid,
schoolvoetbalcoördinator, TSOouder en vertrouwenspersoon.

Woensdag 18 juli:
Harm-Jan brengt keurig de matten van het
uitgooien weer naar binnen.
Kleuter: “Hé, jij mag niet meer binnenkomen,
je bent net weggegooid”.

Kleuters
Volgend schooljaar mogen de kinderen van groep 1-2a en 1-2b ’s morgens buiten bij de hoofdingang
wachten. Om 8.15 uur komt een leerkracht de kinderen welkom heten en mag u met uw kind naar het
lokaal. ’s Middags komen de kinderen ook via de hoofdingang weer naar buiten en wachten deze groepen bij
de dikke boom tot ze iemand zien die hen komt ophalen.
De kinderen mogen, als ze op de fiets komen, hun fiets parkeren bij de fietsenstalling voor het raam van de
personeelskamer richting het lokaal van groep 1-2 a.
De kinderen van groep 1-2c en 1-2d komen ’s morgens om 8.15 uur door de kleuteringang naar binnen en
wachten na schooltijd bij het muurtje op het kleuterplein. Zij parkeren hun fiets op het kleuterplein.

Hilde Elshof vervangster Leonie Blom
Mijn naam is Hilde Elshof, 23 jaar en woon in Hoonhorst. Twee jaar geleden heb ik met
veel plezier al stage mogen lopen op de Polhaar in groep 1 en 6! Nu ben ik inmiddels
afgestudeerd en zal ik na de zomervakantie op donderdag en vrijdag de lessen in groep 3
verzorgen. Dit zal zijn tot de herfstvakantie. Hier heb ik veel zin in! Tijdens een invaldagje
heb ik al kennis gemaakt met de kinderen! Mocht u nog willen kennismaken, bent u van
harte welkom in de klas!
Naast lesgeven vind ik het erg leuk om te sporten, bijvoorbeeld tennis. Ook pas ik graag op
kinderen! Ik kijk ernaar uit om binnenkort te starten op deze leuke school in groep 3!
Een fijne vakantie voor jullie allemaal tot na de zomervakantie!

Leerlingenraad 2018
Het was erg leuk om als eerste in de leerlingenraad te zitten. Als eerste opdracht mochten wij meehelpen
met het ontwerp van het groene schoolplein. We mochten zelfs mee naar de finale !!!!!! op woensdag
middag 25 april (super spannend). Uiteindelijk zijn we na een spannende finale net als tweede geëindigd. Nu
is het voor dit jaar jammer genoeg afgelopen (helaas ook geen koekje en thee/ranja meer) maar we weten
zeker dat de andere leerlingenraad het ook leuk gaat vinden als het een vervolg krijgt.
Groetjes,
ook namens de rest van de leerlingenraad,
Sara en Maas
> Camiel, Harm-Jan, Boris, Sara, Pepijn, Sam, Gwen en Maas: bedankt voor jullie waardevolle inzet, tijd en
aandacht!

Kinderkoor
Na de vakantie willen we weer starten met het kinderkoor. Het koor mag meteen optreden op
vrijdagochtend 7 september tijdens de openingsviering.
De kinderen die mee willen zingen, kunnen zich opgeven bij Jennifer: jennifervanloon@hotmail.com
De eerste repetitie is waarschijnlijk dinsdag na schooltijd.
Jennifer moet werken vrijdagochtend, dus bij deze ook de vraag of iemand wil dirigeren! Geef je op bij het
bovenstaande mailadres! Alvast bedankt!

Film over proefjes in groep 3a
“Je kunt een leerling vandaag iets leren maar
als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen,
zal hij zijn hele leven blijven leren.”
Afgelopen dinsdag hebben we in de klas gekeken naar een film van de proefjes die het afgelopen jaar
gedaan zijn in groep 3a. De kinderen oefenden thuis de proef en lieten deze voor de klas zien aan hun
klasgenoten.
Wat een spektakel en wat hebben we verschillende proefjes leren kennen. Snoepjes die een ontbijtbord
veranderden in een schilderij, ballonnen die aan het plafond van de klas bleven plakken. Door Mentos
snoepjes in een colafles te doen spoot ineens de cola uit een fles.
We leerden ook dat olie sterker is dan water en dat olie blijft drijven op water.
We hebben ballonnen zien knappen door verhitting en geleerd dat ook een kaarsje zuurstof nodig heeft om
te blijven branden. Dat je met luchtdruk vuur kan doven en dat wanneer je een spiegeltje schuin in water zet
je de regenboog kunt zien en…..nog véél meer!!
We vonden het erg leuk dat zoveel ouders, verzorgers en oma’s naar onze film kwamen kijken!

Nog 3, 3 minuten....
MORGEN! vanaf 11.50 uur bent u van harte welkom om met
ons af te tellen tot de vakantie…
Op het plein bij het klimrek liggen dan alle gevonden voorwerpen, het zijn er heeeeel veeeeeel….
Er worden ongetwijfeld heel wat spullen gemist.
De bak zit boordevol dus wat er dan nog overblijft wordt naar de kringloopwinkel gebracht.

