Sponsor:

www.polhaar.nl
info@polhaar.nl

van Ittersumstraat 7
7721 DL Dalfsen

@depolhaar 0529-432760

Dalfsen, 23e jaargang nummer 40

21 juli t/m 8 september 2017

AGENDA

Vrijdag 21 juli:
Maandag 4 september:
Woensdag 6 september:
Vrijdag 8 september:

11.50 uur Aftellen tot de zomervakantie
12.00 uur Zomervakantie tot en met
vrijdag 1 september
www.debaronesdalfsen.nl
Weer naar school
Luizencontrole
9.00 uur Beginviering in de kerk r:
17.30-20.00 uur Beginfeest

Afscheid
Na de prachtig uitgevoerde afscheidsmusical “Bon bonni beach”
onder leiding van Vera Hoek, dinsdagavond van groep 8, in het
theater De Stoomfabriek, hebben we woensdag 26 kinderen de
school uitgegooid. We nemen afscheid van de groep achters:
Cas, Esther, Nora, Nikki, Jason, Maud, Elise, Marilou, Sophie, Mark,
Lisa, Lucien, Gerben, Nicky, Ian, Roos, Britt, Lotte, Noor, Meyke, Elisa,
Guido, Nele, Tooske, Carlijn en Joris.
Hartelijk dank voor jullie prachtige afscheidscadeau en we wensen
jullie allemaal veel succes en natuurlijk veel plezier op je nieuwe school.
Met deze kinderen nemen we ook afscheid van de volgende gezinnen: Bekius, Boers, Brinkman, Diderich,
Eijkelkamp, van der Gronden, de Jager, de Jong, Kappers, Rietema, Sietzema en Smeenk.
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en betrokkenheid.
Ook nemen we afscheid van Jelle Hilgenkamp uit groep 3 en Ramon Lubbers uit groep 4. Zij gaan komend
schooljaar naar de Johan Seckelschool in Ommen. Ook jullie wensen we veel plezier.
Jenny Ibarolla-van Leeuwen gaat verhuizen naar Argentinië, Daan en Saar Elferink verhuizen naar Zwolle.
Nick en Lianne van der Vegt zijn al verhuisd naar Nieuwleusen en gaan vanaf het nieuwe schooljaar naar de
Zaaier. Allemaal heel veel geluk op jullie nieuwe woonplek en school.
Naast deze leerlingen en nemen we ook afscheid van collega’s.
Bernardien Albers en Marie- José de Bruijn gaan zoals u weet met pensioen. Iets verder op
in deze nieuwsbrief leest u het dankwoordje van Marie- José.
Onderwijsassistente Miranda Gerritsen heeft een baan in Olst gevonden. Miranda heeft in
de kleuterbouw ondersteund bij de volle groepen.
WPO leerkracht Carlijn de Boer gaat aan het werk als pooler bij de stichting Viviane.
en Interim directeur Aldert Hoksbergen heeft zijn klus op onze school geklaard. Hij wordt
komend schooljaar interim directeur op de Vlieger in Zwolle.
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Dankwoord Marie-José de Bruijn
Wat heb ik gisteren genoten van mijn afscheidsdag. ‘s Morgens werd ik in alle groepen verrast met een
liedje en/of dansje. Alle kinderen van de Polhaar hadden een bloem voor mij mee genomen en wat een
prachtige bloemenzee staat er nu in mijn huis, alles is bloem heerlijk.
Een mooi vriendenboek, een theedoosje, een klavertje vier, enz. kortom te veel om op te noemen, van
mijn eigen groep.
En tot besluit, ‘s avonds nog
een heerlijk etentje met
mijn collega’s in het Oude
Station waar ik ook weer
verrast werd met mooie
cadeaus.
Kortom het was een hartverwarmende dag. Ik wil iedereen ouders, kinderen, collega’s en vrijwilligers heel
erg bedanken voor deze prachtige, onvergetelijke dag. Ik wens iedereen het allerbeste en we zien elkaar
vast weer maar dan in een andere setting. Ik wens iedereen een fijne zonnige vakantie toe.
Hartelijke groet,
Marie-José de Bruijn- van Schie

Proficiat Charlotte
Geweldig gedaan, we zijn heel trots op Charlotte Blom die de afgelopen
twee jaar naast het lesgeven en begeleiden van de kinderen van groep 7
haar studie heeft gedaan en met vlag en wimpel is geslaagd. Met een 8.0
voor haar onderzoek naar de sociaal- emotionele onderwijsbehoeften van
meer- en hoogbegaafde kinderen heeft Charlotte haar 2-jarige opleiding
Master EN (Educational Needs) afgesloten, afgestudeerd als
gedragsspecialist. Voor onze school een verrijking op het gebied van de
begeleiding van kinderen in de sociaal-emotionele ontwikkeling/ gedrag en
de meer- en hoogbegaafde kinderen.
Zoals u al heeft kunnen lezen gaat Charlotte zich volgend jaar op de
donderdag inzetten als gedragsspecialist en bovenbouwcoördinator.

Proficiat WPO’er Carlijn
We feliciteren Carlijn de Boer van harte met het mooie resultaat van het
onderzoek “Zelfstandig Leren “. Carlijn heeft met haar onderzoek een
belangrijke bijdrage geleverd, een vervolgstap gezet in de ontwikkeling
van de 21e -eeuws vaardigheden in onze school. Resultaat van een jaar
hard werken met het team. Er is voor de middenbouw een taakbrief tot
stand gekomen waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen met
het plannen en uitvoeren van taken, een belangrijk aspect van het leren(om te) leren. Heel veel dank voor je geweldige inzet in groep 7 en prestatie en heel veel plezier en succes
in je nieuwe baan!

Schoolheg
De heg bij school staat er weer keurig bij. Onze hartelijke dank gaat uit naar Twan Niens, Gerwin
Lindeboom en Rob Nijentap. Klasse mannen!

Ouders bedankt!
Dit schooljaar hebben we regelmatig een beroep op u gedaan om ons te helpen en daar zijn we u veel dank
voor verschuldigd. De Oudervereniging, de Schooladviescommissie, de Medezeggenschapsraad, de Tussen
Schoolse Opvang hebben veel klussen, activiteiten en onderwerpen opgepakt. En daarnaast zijn gedurende
het schooljaar diverse extra activiteiten geweest die mede dankzij uw inzet tot een succes zijn geworden.
Samen met u hebben we veel weten te realiseren voor alle kinderen van school. Super bedankt!

Unicef markt
Donderdag 13 juli 2017 hielden wij (groep 8) een markt voor Unicef, dat houd in dat je een markt maakt
met allemaal kraampjes (Daar kun je bijvoorbeeld geschminkt worden of snoephappen en nog veel meer
van deze activiteiten) waar je iets kon doen. Voor deze activiteiten vraag je wat geld (niet teveel want
anders gaat niemand het doen maar ook niet te weinig want het is wel voor een goed doel).We hadden
ook een kraampje waar de verkoop bezig was er werden knuffels, koekjes en cakejes en er was ook een rad
van fortuin waar je lootjes kon kopen en dan maar afwachten of je een prijs krijgt, even later draaien Jason
en Lucien aan het rad en dan wachten we in spanning, als het pijltje op jouw nummer komt dan heb je een
prijs dat doen ze een paar keer en daarna was ronde twee. Het geld wat je ophaalt gaat dan naar het
goede doel (voor ons dus Unicef). Onze markt verliep heel goed, er waren heel veel mensen en voor
iedereen was er wel een activiteit die ze wouden doen. We hadden veel geld opgehaald en veel mensen
hadden ook gedoneerd. Het was heel gezellig en we hadden veel plezier, uiteindelijk hebben we 427,01
opgehaald en daar zijn we best trots op. Lotte en Marilou overhandigden daarna het geld aan een
medewerker van Unicef (die al eerder in de klas was geweest om informatie te geven over Unicef) ze was
er heel blij mee en zei dat ze het heel goed konden en zullen gebruiken.
Geschreven door:
Lotte van de Meent

Zomervakantie
We wensen iedereen een heel zonnige zomer, lekker uitrusten en graag tot ziens op maandag 4 september!

