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AGENDA
februari
2018
Woensdag 6 februari:
Donderdag 7 februari:

MR vergadering
12.00 uur Kinderen vrij, studiemiddag voor het team

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

In een eerder Polhaarnieuws hebben wij aangegeven de gehouden voortgangsgesprekken van november als
team te evalueren. Hierin hebben we, terecht, ook uw reacties meegenomen.
r:
Naar ons idee zijn we tot een mooi kader gekomen waarin we u en het team tegemoet komen :
 De voortgangs-/rapportgesprekken worden door u digitaal ingepland. We werken met het
programma schoolgesprek.nl Op deze manier krijgt u zelf weer de gelegenheid om de gesprekken in te
plannen. U krijgt hiervoor per mail een verzoek.
 Ouders met 3 of meer kinderen op school krijgen een uur eerder de mogelijkheid om in te schrijven.
 De gesprekken zijn gepland over 2 weken op 2 wisselende dagen. (We houden hierbij dit schooljaar
de data op de jaarkalender aan. ) ( 28 februari en 4 maart)
 De gesprekken kunnen tot 19.00 uur ingepland worden; leerkrachten kunnen zelf sturen op hun
pauzemomenten. (na 5 gesprekken van 10 minuten wordt er sowieso een pauzemoment ingepland om
eventuele uitloop op te vangen)
Dit geeft leerkrachten tevens de gelegenheid hun eigen pauze in te plannen.
 Wanneer er sprake is van een “duo-baan” kan het gesprek door één leerkracht met u gevoerd
worden, zij zorgen voor een zorgvuldige overdracht. Het kan voorkomen dat de leerkrachten beiden
aanwezig zijn, hierin hebben zij zelf de ruimte om te variëren.
 Dit schooljaar zullen alle gesprekken gehouden worden op de hoofdlocatie de Polhaar.
 De gesprekken zullen dit jaar openstaan van 8 februari t/m 12 februari a.s.
Met dit kader gaan we ervan uit dat we een mooie balans hebben gevonden tussen de wensen van de
ouders en het team!
Verderop in dit Polhaarnieuws leest u iets meer over onze sociaal-emotionele methodiek KWINK en waar we
met ICT mee bezig zijn.
Dan nog een laatste nieuwtje: ik heb de nieuwe burgemeester van Dalfsen uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen op onze school en zij komt a.s. donderdag om 10.00 uur, van harte welkom burgemeester van
Lente!!

PLG ( professionele leergemeenschap) ICT
In de afgelopen periode heeft de werkgroep ICT zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een leerlijn.
Er is o.a. gesproken over basisvaardigheden en programmeren. Tijdens de studiedag hebben alle
leerkrachten de leerlijn bestudeerd en hebben hun bevindingen kenbaar gemaakt. Deze input wordt
gebruikt om de leerlijn nog verder te ontwikkelen.
Belangrijk is dat we op de Polhaar ICT inzetten als middel om leerstof eigen te maken.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met Ipads en in de groepen 3 t/m 8 met Chromebooks. Vraag uw kind er
gerust naar!

Kwink: sociaal-emotioneel leren op school
Zoals u in een eerder Polhaarnieuws heeft kunnen lezen, zijn wij dit jaar gestart met de methode Kwink.
Dit betreft een online methode voor groep 1 t/m 8 dat is gericht op preventie en de kracht van een veilige
groep.
In elke les staat een afspraak centraal en van daaruit worden de lessen opgebouwd. Een prachtige basis om
verder aan te vullen met ervaringen vanuit de leerlingen en leerkracht(en).
In dit Polhaarnieuws delen wij een Koelkastposter voor thuis om ook thuis te kunnen praten over de
onderwerpen waar wij mee bezig zijn/gaan op school.
Veel lees- en praatplezier gewenst!

Groep 7 naar Hörstel
Groep 7 gaat op woensdag 27 maart naar partnergemeente Hörstel in Duitsland. De leerlingen hebben
daarvoor een identiteitsbewijs nodig. Tijden en meer informatie worden uiteraard nog gecommuniceerd.

Schoolhandbaltoernooi
Het Lisam Systems schoolhandbaltoernooi voor basisscholen in Dalfsen zal in 2019 voor
de achttiende keer worden georganiseerd op:
Woensdag 20 maart 2019, van 13.00 - 18.00 uur in de Trefkoele+
Finales op vrijdag 22 maart 2019 van 16.30 – 18.30 uur in de Trefkoele+
De jongens en meisjes uit groep 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Dit kan via e-mail
schoolhandbal@hotmail.nl !! Graag aanmelden vóór 9 februari a.s.

Daily mile op de Polhaar+

Dinsdag was de opening van het
project de Daily mile op Gbs de
Uitleg onder leiding van Erben
Wennemars. Ook onze leerlingen
van groep 5 en 6 mochten meedoen
aan het sportieve begin van de dag.

