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AGENDA

februari 2018

Woensdag 17 oktober:
Vrijdag 19 oktober:

Fietscontrole
14.30 uur Herfstvakantie ( 5 t/m 8) ( 12.15 uur groep 1 t/m 4)

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

Gisteren hebben we met de directeuren vanuit de gemeente Dalfsen (weer) een directieberaad gehad.
De deelnemende scholen zijn: de Spiegel, de Bonte Stegge, de Uitleg, Sjaloom, Cazemier, Baron van Dedem,
Cyriacus en de Polhaar. Wij doen dat drie keer per jaar en het is goed om een aantal dingen met elkaar te
r:
delen en af te stemmen. Ook schuift de wethouder van Onderwijs Jan Uitslag regelmatig aan. Een aantal
zaken die bijvoorbeeld geagendeerd worden: verduurzaming van de
gebouwen-, cultuuractiviteiten, vakantierooster, situaties rond
scholen, logopedie en voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Punten die worden ingebracht door de directeuren of (veelal)
beleidsmedewerkers van de gemeente die ten dele aanwezig
kunnen zijn.
Het zijn zeker zinvolle bijeenkomsten waarin we als scholen de
samenwerking en afstemming zoeken om in de gemeente Dalfsen
goed onderwijs voor ieder kind te kunnen aanbieden!

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 17 oktober weer de
jaarlijkse fietscontrole.
Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden de fietsen gecontroleerd op school.
De controle wordt gedaan op beide schoollocaties. Elk kind kan zijn/haar fiets op de
eigen locatie laten controleren. 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. (zie flyer bij het vorige Polhaarnieuws)
Dus kinderen en ouders zorg voor goedgekeurde fietsen!
De kinderen krijgen met een goedgekeurde fiets krijgen een OK sticker.
De woensdagochtend na de herfstvakantie is er een her-controle voor de fietsen die aankomende woensdag
afgekeurd zijn.

Vormsel
Deze week zijn de kinderen van groep 7 en 8 benaderd voor het Vormsel in 2019. Binnenkort moet het
definitieve aantal kinderen doorgeven worden. Bent u niet benaderd of wit u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met Yvonne Onderdijk 06-81227112

Herhaling Kindregeling
De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ieder kind kan meedoen aan activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied en zich zo kan ontwikkelen. De kindregeling is voor ouders van
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.
Het aanbod op de website kindregeling.dalfsen.nl is afkomstig van lokale ondernemers en maatschappelijke
organisaties, zoals bijvoorbeeld basisscholen.
Op www.kindregeling.dalfsen.nl treft u meer informatie aan.

Bewegend leren in groep 3!
Vorige week hebben de leerkrachten een workshop gehad van Zachary Walker. Daarin kwam onder andere
naar voren dat muziek, humor en vernieuwing belangrijke factoren zijn om te laten terugkomen in het
onderwijs.
In groep 3 is deze week op verschillende nieuwe manieren geoefend met lezen en het oefenen van de
letters. Bij het lezen hebben moesten de kinderen elkaar eerst een high-five geven. Daarna lazen ze allebei
een rijtje en vervolgens zochten we een nieuw maatje om mee te gaan lezen.

Om de letters te oefenen kwamen er steeds letters op het bord die benoemd moesten worden. Er kwamen
niet alleen letters maar ook plaatjes. Als er een plaatje in beeld kwam moesten bepaalde bewegingen
uitgevoerd worden. De wervelwind was een rondje draaien, een gat in de weg was springen, bij een brug
bukken en bij eng dier mochten de kinderen zachtjes gillen.
Bewegend leren is leuk en leerzaam!

Kinderboekenweek
Groep 1-2 B op bezoek bij de bibliotheek.

Terwijl Marloes met de kinderen van groep 1-2D bezig
is om naar buiten te gaan, wordt gelijktijdig Engels
geoefend.
Alles wat Marloes zegt wordt door de kleuters nagezegd.
Marloes: “Even stil zijn allemaal. Sst, Sus your neighbour”
Kinderen: “Sus your neighbour”
Marloes zegt dat neighbour buurman betekent enz.
Marloes: “We’re going outside”
Kinderen: “We’re going outside”
Marloes is tevreden en zegt: “Very good”
De kinderen gaan braaf door: “Very good!!”

