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AGENDA

Vrijdag 17 november:
vanaf 9.00 uur Inschrijven voor de voortgangsgesprekken van 28 en 30
november via schoolgesprek.nl, hiervoor ontvangt u donderdag 16 november een e-mail.

www.debaronesdalfsen.nl

Van de directeur, Antoinette Holterman
r: gehad om ons jaarplan van
Voor de herfstvakantie hebben wij met ons gehele team een studiemiddag
2017 te bespreken. Deze is in november 2016 met het team door de toenmalige ad-interim directeur
Aldert Hoksbergen vormgegeven.
Tijdens de studiemiddag in oktober hebben we het met elkaar over de visie, missie en de daaraan
gekoppelde activiteiten gehad.
Visie: de Polhaar is een mondiale school
Missie : Met deze benaming wil de school de kinderen wereldwijs maken en
nastreven dat er aandacht is voor samenwerken in en om de school met daarbij
bijzondere aandacht voor identiteit, milieu en duurzaamheid.
Tevens streeft de Polhaar naar resultaatgericht onderwijs met aandacht voor een
krachtige, moderne leeromgeving binnen een veilig klimaat.
Een van de activiteiten die hieruit voortvloeide is het inzetten van ICT als middel bij het lesgeven.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u de eerste bevindingen van groep 2 en groep 6 rondom deze pilot. In
de komende teamvergadering zullen wij het een en ander evalueren en besluiten nemen voor het
kalenderjaar 2018.
Ook aandacht voor duurzaamheid wordt in onze missie genoemd. Het kan u niet ontgaan zijn dat we de
afgelopen twee weken de dakdekkers op school hebben gehad. In het “oudere gedeelte” van ons gebouw
is het dakleer vervangen. We hadden dit liever in de zomervakantie gezien maar het aanleveren van de
materialen/grondstoffen bleek een groot probleem te zijn. In 2018 zal onze school zonnepanelen krijgen
en daarom moet eerst onze dakbedekking van een goede kwaliteit zijn.

Oproep TSO- werkgroep
In het Polhaarnieuws van 19 oktober jl. is de uitslag van de enquête
met betrekking tot een onderzoek naar de TSO met u gedeeld. De
volgende stap hierin is om een werkgroep te formeren om optie 1
(ander schooltijdenbeleid)
dan wel een combinatie van optie 1 en 2 (inhuur extern bedrijf) verder te gaan onderzoeken.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren willen wij, naast ouders vanuit een werkgroep, ook u
vragen om mee te participeren in deze werkgroep.
Heeft u hiervoor belangstelling, wilt u dit dan via een mailtje doorgeven aan Antoinette Holterman
(directie@polhaar.nl). Mocht het zo zijn dat veel ouders zich melden, dan zal er een keus gemaakt moeten
worden en wij vragen u hier bij voorbaat voor begrip.

Groep 7 en 8 naar theater de Stoomfabriek
Op donderdag 23 november gaan de groepen 7 en 8 naar de Stoomfabriek.
Ze gaan kijken naar de voorstelling 'Het kind en de soldaat'. De voorstelling staat in het teken van de Dag
van de rechten van het Kind. Groep 7 en 8 lopen samen met de leerkrachten naar het theater.
Voor groep 7 vervalt deze dag de gymles.

Knikkeren
Wat heerlijk, er wordt weer volop geknikkerd op het schoolplein!!!
Wel komen er af en toe verdrietige gezichtjes bij de leerkrachten omdat
hun knikkers kwijt zijn en dit komt niet omdat ze verloren hebben…. Wij
hebben in alle klassen het gesprek gevoerd dat je van de spullen van
andere kinderen afblijft en je je deze niet “zomaar” kunt toe-eigenen.
Normen en waarden spelen hierbij een belangrijke rol en wij vragen u ook om hierover met uw kind(eren)
over te praten. Ook hierin “maken we samen de school!”

ICT in groep 2 en groep 6
In de kleuterbouw hebben we, sinds dit schooljaar, Ipads. De leerlingen werken met de Ipads op
verschillende apps. Ook nemen we de Ipads mee naar uitstapjes, dan kunnen de leerlingen zelf foto’s
maken van het uitstapje en deze later met elkaar bekijken.
Naast de Ipads zetten we ook dagelijks de computers in, voor groep 2. De leerlingen komen om de beurt
bij de computer. We hebben een roulatiesysteem voor de leerlingen zodat iedereen aan de beurt komt. Ze
spelen spelletjes uit kleuterplein. Daarnaast doen we ook nog allerlei spelletjes op het digibord. Soms doen
ze dat met z’n tweetjes tijdens het spelen en werken. Soms doen ze dit tijdens de inloop en gaan ze met
het hele tafelgroepje een oefening doen bij het digibord.
Bij zowel de Ipads als de computer komen de vakgebieden taal/ rekenen aan bod.
De kinderen zijn erg enthousiast over de Ipads, computers en het digibord en werken er graag mee.
In groep 6 hebben we momenteel de beschikking over vijf chromebooks. Hiermee kunnen we meer
onderwijs op maat bieden. Leerlingen kunnen naast het reguliere aanbod extra oefenen met de software
van de rekenmethode en Ambrasoft (rekenen-taal-spelling). Daarnaast worden de chromebooks ingezet
voor de wereldoriëntatielessen. Bij deze vakken wordt er in projectvorm gewerkt, waarbij de leerlingen het
internet leren gebruiken als bron van informatie. Ook leren ze omgaan met tekstverwerkingsprogramma’s,
zoals Word. De verkregen informatie wordt verwerkt in muurkranten, folders en andere
presentatievormen.

Sint en kerst
De decembermaand komt er weer aan en de voorbereidingen voor sint en kerst zijn in volle gang.
Natuurlijk hoort daar ook een mooi versierde school bij. Via de participatielijst hebben we al aanmeldingen
ontvangen voor het versieren en opruimen, deze ouders worden per mail benaderd. Maar we kunnen altijd
meer hulp gebruiken bij het versieren en opruimen, dus kun je op de volgende data helpen, horen we het
graag via ov@polhaar.nl
Maandag 20 november 19.00 uur versieren sint + ophangen verlichting
Dinsdag 5 december 13.00 uur opruimen sint
Donderdag 7 december 19.00 uur versieren kerst
Donderdag 21 december 19.45 uur + vrijdag 22 december 8.30 uur opruimen kerst + verlichting

Gezocht: Kinderen die graag zingen!
Het kinderkoor zoekt versterking voor de kerstuitvoering. Zing je
graag en lijkt het je leuk om op kerstavond in de kerk te zingen?
Geef je dan op en zing mee! Vooral kinderen uit de bovenbouw
kunnen we gebruiken, maar je mag je opgeven als je in groep 3 of
hoger zit.
Je repeteert vooraf 5x op school op maandag tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur. We eten eerst
samen een broodje en gaan daarna oefenen. Start op maandag 20 november.
Vragen en aanmelden kan bij Jennifer Schiller 06 30457625.

Maatschappelijke stage
Vanaf morgen zal oud-leerling Laleya Moorman haar maatschappelijke stage bij ons op school lopen.
Zij zit in het 3de jaar van het voortgezet onderwijs. Het doel van deze maatschappelijke stage is om
jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met de samenleving en daar een vrijwillige bijdrage
aan te leveren.
Tot aan de kerstvakantie zal zij op de vrijdagochtend in groep 2 aanwezig zijn.
In de middagen zal zij ingezet worden bij de groepen 5 t/m 8.

Groep 8
Terwijl iedereen net het voorlopig advies voor de middelbare school op zak heeft kijken we ook alvast
vooruit. Zoals aangegeven op de informatieavond worden de adviesgesprekken in februari een week naar
voren gehaald. De gesprekken zullen plaats vinden in week 7. T.z.t. kunt u zich inschrijven op één van de
volgende momenten:
maandagmiddag 12 februari tussen 15.30u. - 17.00u.
dinsdagmiddag 13 februari tussen 15.30u. - 17.00 u.
woensdagmiddag 14 februari tussen 14.00u. - 17.00 u.
woensdagavond 14 februari tussen 18.00u. - 20.00 u.
donderdagmiddag 15 februari tussen 15.30u. - 17.00 u.
donderdagavond 15 februari tussen 18.00u. en 20.00 u.

Uitwisseling Hörstel groep 7 door Charlotte Frets en Merlijn Mulder (namens groep 7)
14 november 2017 komt Hörstel in Dalfsen, het zijn 150 kinderen die bij 6 verschillende scholen komen.
Om 10:00 komen ze met de bus in Dalfsen aan bij het parkeerterrein van de Trefkoele+. Daar gaan we
heen om de kinderen uit Hörstel te ontvangen.
Als we met de groepen bij elkaar zijn gaan we gezamenlijk met onze Duitse maatjes richting de Polhaar
lopen. Tot 12:00 uur leren we elkaar kennen en spelen we ook onze zelfgemaakte memory. Onder de
kaartjes staat in het Duits en Nederlands het woord met wat het is. Daarvoor hebben we google translate
gebruikt.
Om 12:00 gaan we lunchen. Dan lopen we met ze allen naar de Trefkoele+ voor een sportcircuit. Als het
circuit is afgelopen is er een centrale afsluiting. Het wordt vast en zeker een geslaagde dag.

Oma
Truus Vredeveld heeft er een titel bij.
Truus is trotse oma geworden van een gezonde kleinzoon Jidde.
Van harte gefeliciteerd!

