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Op het moment van schrijven gaat onze studiedag nog van start....We
gaan als team een aantal onderwijsinhoudelijke zaken bij de kop
pakken.
r:
Een van de agendapunten is de door u ingevulde oudervragenlijst
m.b.t. de Veiligheid van de leerlingen op onze school. Hoe ervaart u
deze? Hij is door 79 van 183 respondenten ingevuld wat neerkomt op
43%, dank jullie wel! Volgens de landelijke normen is dit voldoende
waardoor wij ons er een reëel beeld van kunnen vormen. We zullen de
vragenlijst met elkaar bespreken, als het kan conclusies trekken en
acties uitzetten. In het volgende Polhaarnieuws kom ik hierop terug.
Een ander onderwerp is onze schoolontwikkelingsvraag gerelateerd aan de Academische Opleidingsschool:
hoe kunnen de leraren het creatief denken van de leerlingen, binnen Wereld Oriëntatie, uit de groepen 5
t/m 8 bevorderen? Corien Nijhuis (onze WPO-er) is dit samen met de onderzoekscoördinatoren Esther
Mekelenkamp en Joke Bouwman en de desbetreffende leerkrachten aan het onderzoeken. Vanzelfsprekend
wordt hier het gehele team in meegenomen. Natuurlijk houden wij u op de hoogte wanneer het e.e.a. in de
klassen uitgerold wordt.
Een hele dag met het team aan de schoolontwikkeling van de Polhaar werken....ik heb er zin in!
Wie helpt onze leerlingen tijdens het buiten
Onze leerlingen genieten ontzettend tijdens het buitenspelen in de lunchpauze. En daar zijn wij ontzettend
blij mee. Om dit goed te laten verlopen is er naast een ambulante collega de ondersteuning gewenst van een
enkele ouder (afhankelijk van de grote van de groep). Het rooster was door de betrokkenheid van zoveel
ouders als snel rond. Helaas kan een van de ouders ons m.i.v. week 5 niet meer ondersteunen. Daarom zijn
wij op zoek naar: een toezichthouder op de donderdag in de oneven op Polhaar + van 12.30-13.00 uur.
Indien u ons een aantal keren voort kunt helpen zijn wij ook al heel blij! ( neem gerust contact op met
Antoinette Holterman directie.polhaar@catent.nl)

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer veel spullen blijven liggen, van trainingsjasje tot
handschoenen, bekers e.d. Wilt u kijken of u wat mist. Volgende
week brengen we de overgebleven spullen weg.

Voorleeswedstrijd
Namens de Polhaar nam Kyra Wennemars deel aan de
Voorleeswedstrijd georganiseerd door de bibliotheek Dalfsen. In totaal
deden er, in de ronde waar zij
aan deelnam, 8 voorlezers
mee. Kyra had gekozen voor
het boek: De salto sultan. De
jury vond haar boek spannend
en grappig en gaf haar
complimenten voor het lezen. De winst ging helaas naar een
deelnemer van een andere school, maar voor ons was Kyra toch al kampioen!

VOMOL
Landbouwvoertuigen vormen een gevaar op de weg. Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren er veel
ongelukken met landbouwverkeer en fietsers. Vaak met ernstige afloop. De slachtoffers van deze ongevallen
zijn vaak de andere (kwetsbare) weggebruikers, niet de bestuurders van landbouwvoertuigen zelf. Het is
daarom van belang om te weten wat de gevaren zijn van landbouwverkeer op de weg en hoe je hiermee om
kunt gaan.
VOMOL (‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’) is een lesprogramma waarbij meerdere partijen
betrokken zijn, die met landbouwvoertuigen te maken hebben. De belangrijkste doelgroep is
basisschoolleerlingen van groep 7&8. AOC-leerlingen en loon- en landbouwwerkers laten de leerlingen zien
welke gevaren er zijn verschillende landbouwvoertuigen.
Voorafgaande aan de les hielden de leerlingen aan aantal dagen bij hoeveel landbouwvoertuigen ze
tegenkwamen onderweg naar school. In het theoriegedeelte van de les leerden de kinderen aan de hand van
foto’s over de gevaren van landbouwvoertuigen op de weg. In het praktijkgedeelte deden de kinderen
opdrachten rondom verschillende landbouwvoertuigen die bij de Trefkoele opgesteld stonden.

Geobattle CCC
Op woensdagmiddag 16 november vond de GEObattle plaats op het CCC. Een aardrijkskundige strijd op het
Carolus Clusius College. Basisschoolleerlingen van verschillende basisscholen uit de regio Zwolle namen deel
aan de GEObattle die door het CCC werd georganiseerd. Binnen deze wedstrijd gingen de leerlingen aan de
slag met aardrijkskundige vraagstukken, waarbij kennis, vaardigheid, creativiteit, samenwerken en
doortastendheid centraal stonden. De GEObattle bestond uit twee onderdelen. Binnen het eerste onderdeel
gingen de teams aan de slag met aardrijkskundige opdrachten. Het doel was om zoveel mogelijk punten te
scoren. De teams hebben alles uit de kast gehaald om zoveel mogelijk punten te halen. Het tweede
onderdeel was een ontwerpwedstrijd, waarin de teams een creatief ontwerp moesten maken.
Namens de Polhaar nam één team deel aan de GEObattle. Namens de Polhaar deden Sara, Charlotte, Luitzen
en Roan uit groep 8 mee aan deze spannende strijd! En met succes, want aan het einde van de middag
kwamen zij als winnaars uit de bus. Van harte gefeliciteerd toppers!
Landelijk initiatief
De GEObattle is een landelijk initiatief. De GEObattle werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd op het
Carolus Clusius College, in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Waterschap Drents Overijsselse
Delta, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en Noordhoff Uitgevers. De teams werden
begeleid door bovenbouwleerlingen van het CCC en studenten van Hogeschool Windesheim.

MR bericht
De MR laat niet vaak van zich horen, maar dat betekent niet dat wij stil zitten. Integendeel..
Binnen de MR denken wij mee over het beleid van de school en proberen hiermee een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. We hebben vaak een adviserende rol, maar zo nu en dan is
er ook sprake van instemmingsrecht (denk hierbij aan het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en
de schooltijden). Momenteel is huisvesting voor de komende schooljaren een belangrijk onderwerp op onze
agenda. Hierin kunnen wij meedenken en adviseren. Een andere situatie dat onze aandacht vraagt, is de
momenteel beperkte hoeveelheid invalkrachten waar de school een beroep op kan doen. We geven
bijvoorbeeld advies over het protocol ‘geen inval’ dat wordt opgesteld. Natuurlijk hebben wij nog veel meer
punten op onze agenda staan. Ben je nieuwsgierig geworden? Dan verwijzen wij je graag naar de website
van de Polhaar, daarop is de jaarplanning van de MR te lezen. De MR vergadert ongeveer om de 6 weken op
de woensdagavond van 19.30uur tot ongeveer 21.30uur. Het eerste deel van de vergadering schuift
Antoinette aan. Dit schooljaar zullen de vergaderingen plaatsvinden op 6 februari, 20 maart, 8 mei en 19 juni
2019.
Dus nee, stilzitten doen we niet…
Sterker nog… we zoeken juist nog versterking van een ouder om ons te ondersteunen in de MR. Ben je net
als wij, positief kritisch ingesteld en houd je van constructief en oplossingsgericht denken en werken, dan
zoeken wij jou!
Wat levert het jou op? Invloed op het beleid van onze school, nieuwe leerervaringen, boeiende uitdagingen,
interessante en soms pittige discussies, maar ook lol, vaak lekkere koekjes en onze enorme waardering…
Eerdere zoektochten dit jaar hebben helaas nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar we
verwachten dat jullie ons niet in de kou laten staan en dat de aanmeldingen via mr.polhaar@catent.nl zullen
binnen stromen. Dus wacht niet te lang met aanmelden (en schuif meteen ook al 6 februari aan)! Natuurlijk
kun je je ook direct aanmelden bij één van onderstaande MR-leden: Vanessa Tuten (gr. 3), Rebecca Bernard
(gr. 1/2b), Marian Velderman (gr.4b), Ester Jacobs (ouder) en Irene Zuidberg (ouder).
Namens de MR, Irene Zuidberg (voorzitter MR)

Mad science
Het is bijna zover! Op woensdag 30 januari komt één van de
Mad Science professoren een spectaculaire science show op
onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Zij worden vanaf 7 maart 2019 iedere donderdag, zes weken lang, meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper.
Van lessen over het heelal, zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde.
Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven kan
tot 26 februari 2019 en vol=vol.Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze
site nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. Kosten € 69,50 per kind

( jonge) Mantelzorgwaardering
Heb jij een broertje met autisme? Een Moeder met reuma? Een vader die een burn-out heeft? Of een zus die
in een rolstoel zit? Dan heeft de gemeente een cadeautje voor jou.
De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld
familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit
jaar weer een Mantelzorgwaardering uit. De waardering wordt net als vorig jaar, uitgedrukt in de vorm van
een lokale ondernemersbon of een VVV Cadeaukaart.
De gemeente Dalfsen vindt belangrijk dat ook jonge mantelzorgers zich aangesproken voelen, maar wanneer
is iemand jonge mantelzorger en komt men in aanmerking voor een waardering? Landelijke cijfers geven aan
dat 8-25% van alle jongeren of kinderen jonge mantelzorger is. De jongere of het kind hoeft hierbij geen
zorgtaken te hebben. Het opgroeien in een zorgsituatie is voldoende. Bijvoorbeeld als je vader, moeder,
broer of zus een lange tijd ziek is, een handicap heeft, verslaafd is of psychische problemen heeft. Dan
kunnen ze zich zorgen maken en kunnen er taken op ze af komen die niet helemaal bij de leeftijd van de
jongere of het kind passen.
Ben jij jong mantelzorger of kent u een jonge mantelzorger meld jezelf of deze persoon tussen 1 december
2018 en 1 maart 2019 aan voor de mantelzorgwaardering 2018 via het aanmeldformulier op
www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

Sport4kids
Graag willen we u het gloednieuwe Sports4Kids 2019 programma
presenteren. Hét naschoolse kennismakingaanbod in de gemeente
Dalfsen. Afgelopen jaar hebben zo’n 600 kinderen deelgenomen aan
één of meerdere sportactiviteiten. Dit jaar worden voor het eerst
alle activiteiten volledig gratis aangeboden en daarnaast zijn er
prijzen te winnen (o.a. jaar lang gratis lidmaatschap,
zwemabonnementen, sportkledingbonnen en PEC Zwolle
wedstrijdkaarten) bij deelname aan minimaal 6 activiteiten over
2019.
Het sportaanbod is in samenwerking met alle sportverenigingen en scholen in de gemeente Dalfsen opgezet,
de diversiteit is daarom enorm. Niets staat (voldoende) bewegen nog in de weg voor uw kind(eren).
Aanmelden kan via de nieuwe sportwebsite: www.dalfsenbeweegt.nl of via de nieuwe ‘sportpas en
cultuurpas app’ te downloaden in de Appstore / Playstore. Meer informatie vindt u in de Sports4Kids folder
(zie bijlage). Deze sportsite wordt vanaf 2019 ook ingezet voor aanmeldingen voor sportevenementen
(Datrion), aanvraag zwemabonnementen, GymXtra, schoolsporttoernooien,- /evenementen ed.
Via dit filmpje krijgt u uitleg over wijze van aanmelden: https://youtu.be/ij212DqbKsA
Graag zien we uw kind(eren) na schooltijd bij 1 of meerdere sportactiviteiten. Want zoals u weet is sport &
bewegen gezond, goed voor de motorische ontwikkeling en samen met anderen ook heel gezellig!
TOT SPORTS4KIDS!

