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AGENDA

maandag 16 oktober: Informatieavond groep 6,7 en 8
woensdag 18 oktober: Fietscontrole
19.00 uur Ramen wassen

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

r:

Na een week vol emoties proberen we weer de draad op te pakken…
En dat is ook goed, we merken dat iedereen behoefte heeft aan de structuur van de dag en kinderen willen
graag “gewoon” zijn. Hoe mooi dat wij dat als school kunnen en mogen bieden.
Nikki vergeten doen we nooit en omdat ze een deel van haar tijd “groeide en bloeide” bij ons op de
Polhaar, hebben wij woensdag paarse en witte bloemetjes in de tuin van onze school geplant.

Naast het delen van verdriet en er zijn voor elkaar, hebben we deze week ook
de jaarvergadering van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad
gehad. Tijdens deze avond hebben we afscheid genomen van een aantal
mensen en wat super dat er direct weer ouders opgestaan zijn om de deze
plaatsen in te vullen! Ik ervaar betrokkenheid bij ouders die voor het team
(en uw kind) heel waardevol is, fijn!
Na de pauze was er een gastspreker die ons meer vertelde over de seksuele
opvoeding bij het jonge kind. Naast een presentatie werd er in de
verschillende groepen heel betrokken en enthousiast over dit onderwerp
gesproken (en gelachen ).

Als laatste wil ik u herinneren aan de enquête die tot en met morgen ingeleverd kan worden, de bus begint al aardig
gevuld te raken en een goede respons is in deze heel belangrijk.

Afscheid OVleden en MRlid
Langs deze weg willen wij heel graag de volgende ouders bedanken: Ingrid Frijling, Anique Meijer, Mirjan
Hogenkamp, Manon Pannen en Nick Wessels. Zij hebben de afgelopen drie jaar in de Oudervereniging
gezeten en ervoor gezorgd dat er heel veel leuke activiteiten voor de leerlingen hebben plaatsgevonden en
hierbij het team fantastisch ondersteund. Dank jullie wel allemaal!
Ook willen wij Rosetta Dennenbos bedanken als voorzitter van de medezeggenschapsraad. De
medezeggenschapsraad heeft m.b.t. een aantal schoolaangelegenheden advies- of instemmingsrecht,
Rosetta heeft hier als voorzitter de laatste jaren een belangrijke rol in gespeeld, heel veel dank!

Ramen wassen
Woensdagavond om 19.00 uur worden de ramen van school gewassen. 11 mensen
hebben zich opgegeven via de participatielijst. Meer helpende handen zijn uiteraard van
harte welkom. Het is handig om uw eigen emmer, sopdoek, spons, zeem e.d. mee te
nemen.

Eerste Communie
Nog niet alle briefjes zijn teruggekomen uit groep 4 m.b.t. de Eerste Communie, er missen er nog 7. Wilt u
de briefjes ook inleveren als uw kind niet meedoet aan de Eerste Communie?

Handvaardigheidscircuit
Op de vrijdagmiddag willen we met groep 6 t/m 8 bij handvaardigheid een circuit gaan opstarten. We
zouden graag verschillende onderdelen aanbieden en kunnen daarbij niet zonder uw hulp.
Wat houdt het circuit handvaardigheid in?
Gedurende 3 weken werken de kinderen aan een creatief werkstuk. We proberen tijdens deze lessen met
materialen te werken die niet of weinig gebruikt worden tijdens de klassikale creatieve lessen. Vorig jaar
was dit bijvoorbeeld een handpop maken, een vaas pimpen, gips gieten, bouwen, hout... zo zijn er nog veel
andere mogelijkheden.
De kinderen van groep 6 t/m 8 werken hierbij groepsdoorbrekend.
Vorig jaar werden de kinderen verdeeld over 6 groepen. Graag zouden we nu wat meer groepen willen
vormen, zodat de groepen kleiner worden.
Tussen de herfst- en kerstvakantie willen we graag twee rondes inplannen:
Ronde 1: vrijdag 10, 17 en 24 november
Ronde 2: vrijdag 1, 8 en 15 december
U kunt zich opgeven voor 1 ronde (maar natuurlijk ook voor beide rondes). Als u zich opgeeft voor een
ronde verwachten we ook dat u alle drie de vrijdagmiddagen aanwezig bent. Wie vindt het leuk én heeft er
tijd om ons te helpen op vrijdagmiddag tussen 14.10 u. en 15.15 u? Aanmelden kan tot de
herfstvakantie bij Christa Dekker ( gr6), Vera Hoek ( gr7) of Emmy Warrink (gr8).

Fietscontrole
Nu de dagen weer korter worden en het zicht op de wegen minder, organiseren de verkeersouders i.s.m.
Salland2wielers en VVN op woensdag 18 Oktober weer de jaarlijkse fietscontrole.
Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden de fietsen gecontroleerd op school.
Dit is vrijwillig en niet verplicht.
De ouders en de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de fietsen.
De fietsen worden door de fietsenmakers gecontroleerd op o.a. verlichting, goed werkende remmen,
reflectors enz.
Dus kinderen en ouders zorg voor goedgekeurde fietsen en de kinderen krijgen een OK sticker.
De woensdagochtend na de herfstvakantie worden de fietsen her gecontroleerd die deze woensdag zijn
afgekeurd.

Kinderboekenweek
Afgelopen week konden de kinderen uit groep 6, 7 en 8 zich inschrijven voor twee workshops passende bij
het thema van De Kinderboekenweek: "Gruwelijk eng". Er kon gekozen worden uit vier (vooral creatieve)
workshops. De groepen werden door elkaar gemixt zodat bij iedere workshop kinderen uit verschillende
groepen bij elkaar zaten. En creatief werd het zeker: goed gedaan toppers!

TSO brief
In de bijlage bij dit Polhaarnieuws treft u een brief aan voor de Tussen Schoolse Opvang.
Het verzoek is om mede- invulling te geven aan de TSO.
U kunt de brief invullen en mailen naar tso@polhaar.nl
Alle oudste kinderen krijgen de brief morgen op papier mee. Die brief kan in de ( blauwe) brievenbus van
de TSO (op het aanrecht in de centrale hal van school).
Graag uiterlijk vrijdag 20 oktober inleveren.

Flyers, informatiebrieven
We krijgen veel vraag om flyers, informatiebrieven en uitnodigingen uit te delen aan onze leerlingen.
Voor zover mogelijk sturen we deze brieven digitaal mee met het Polhaarnieuws. Dit doen we om de
papierstroom en de kosten voor kopieerwerk en papier te beperken.

