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AGENDA

Zaterdag 4 november:

9.30 uur Plein vegen
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Van de directeur, Antoinette Holterman

r:

Achter de schermen…
De eerste weken als directeur op de Polhaar zitten erop…en ik voel me als een vis in het
water…fijn!
Naast het kennismaken met het team, leerlingen en ouders heb ik in iedere groep een “flitsbezoekje”
afgelegd om ook te kijken hoe het onderwijs op de Polhaar gegeven wordt. Ik zie leerkrachten met passie
die een warm contact met de kinderen hebben en zicht op hun ontwikkeling, een mooi voorbeeld hiervan
zijn de kindgesprekken. Verder is er rust in de klassen en op de gangen. Regels zijn duidelijk in het omgaan
met elkaar en ook wat betreft het zelfstandig werken.
Vanzelfsprekend liggen er ook een aantal uitdagingen, ik denk hierbij aan: de uitbreidingsmogelijkheden
van ICT om als middel in te zetten bij het lesgeven, de communicatie naar ouders (een nieuwe website ) en
ook onze visie als mondiale school zal verder uitgewerkt worden.
Achter de schermen zijn we als team al met een aantal zaken bezig en zullen we ook u hier
vanzelfsprekend in mee gaan nemen.

Allerzielen, voor wie steek jij een kaarsje aan?
Vanuit de katholieke traditie wordt vandaag 2 november Allerzielen gevierd,
een dag waarop we het leven van de mensen eren die we door de dood
moeten missen.
Herinnering, respect en bewondering voor deze mensen wordt uitgesproken.
Deze traditie heeft vandaag ook aandacht gekregen op school.
In de groepen is vandaag de groepskaars aangestoken en hebben we samen
gedacht aan het waardevolle wat mensen voor elkaar betekenen en blijven
betekenen, ook als ze gestorven zijn.
Als team, als school denken we in het bijzonder aan Nikki Bongarts en
Ria van Hulzen die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Circuit handvaardigheid
We kunnen het circuit dit jaar helaas niet realiseren i.v.m. te weinig opgave voor hulp. We proberen het in
het nieuwe jaar nog eens.
Emmy Warrink (gr. 8) Vera Hoek (gr. 7) en Christa Dekker (gr. 6)

Luizencontrole
Afgelopen woensdag zijn bij de her-controle in de volgende groepen luizen/neten geconstateerd:
Groep 1B, 2, 3A, 3B, 5, 6 en 7.
U wordt gebeld door de leerkracht indien uw kind luizen/neten had en moet dan uw kind 2 weken lang
iedere dag kammen met een netenkam (metalenkam, zie info de website van school.) Eventueel in
combinatie met een crèmespoeling of bv. kokosolie om het kammen makkelijker te maken. Ook de andere
personen in uw gezin veelvuldig controleren/kammen.
Alle andere kinderen uit deze groepen regelmatig controleren en zo nodig kammen. Over 4 weken volgt
een her-controle. Graag melden aan de leerkracht als uw kind ook luizen of neten krijgt.
Voor meer info: http://polhaar.nl/Protocol hoofdluis.pdf

Memory museum groep 8
Zoals u voor de herfstvakantie heeft kunnen lezen, zijn wij uitgenodigd voor een bezoek aan het Memory
Oorlogs- en Vredesmuseum te Nijverdal.
Op dit moment hebben zich onvoldoende ouder(s)/verzorger(s) gemeld om te kunnen rijden voor groep 8.
Dat zou betekenen dat dit cultureel uitstapje niet door kan gaan.
Bent u (ouder/verzorger/oppas/opa/oma) beschikbaar op 14 nov (groep 8) van 08.00-13.00u?
Wilt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht?
Wij hopen dat wij, door middel van uw hulp, het project ‘Kind in de Oorlog’ kunnen volgen.
Alvast bedankt!

De Vogelvriend
Vogelvereniging de Vogelvriend (www.vogelvrienddalfsen.nl) organiseert
haar jaarlijkse vogelshow in de Panoramazaal van de Trefkoele+ in Dalfsen.
Tijdens deze show nodigen wij de schooljeugd van groep 7 en 8 uit, om tijdens de openingsuren van de
show als jury op te treden om “Dalfsens Mooiste” vogel uit te kiezen.
De prijsuitreiking van de jeugdpublieksprijs “Dalfsens Mooiste” is zaterdagmiddag 11 november om 15.00
uur. Uiteraard zijn vrienden, familie en bekenden ook van harte welkom.
De toegang is gratis. Openingstijden: vrijdag
10 november van 10.00 – 22.00 uur
zaterdag 11 november van 10.00 – 15.00 uur

Plein vegen
De ouders die zich hebben opgegeven via de participatielijst voor het vegen van ons
schoolplein worden a.s. zaterdag om 9.30 uur op school verwacht. Het is handig als u
een eigen bezem meeneemt. Ook als u zich niet heeft opgegeven bent u van harte
welkom!

