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Vrijdag 8 februari:
Donderdag 14 februari:

9.30 uur Schoolgesprek open voor plannen oudergesprekken 28 febr en 4 maart
Informatiemomenten 9.00 uur en 19.30 uur

Van de directeur, Antoinette Holterman
Vandaag was een bijzondere dag, we hadden burgemeester
Erica van Lente op bezoek. Samen met de leerlingen
hadden
www.debaronesdalfsen.nl
we een klein programmaatje voorbereid...
We startten met alle groepen in de hal en ja, we hebben op
dit moment 285 leerlingen!
r:
Erica (we mochten haar bij de voornaam noemen) kreeg een
bosje zelfgemaakte tulpen overhandigd, liet een oude
ambtsketen zien (die van haar ligt bij de juwelier) en
vertelde er iets over. De kleuters kende een versje over een
winkel waar de burgemeester iets ging kopen en onder
leiding van groep 8 hebben we het Polharski lied gezongen. Carnaval hoort
bij de katholieke identiteit van onze school.
Daarna was het tijd om met de leerlingenraad te praten, onze leerlingen vertelden over het Groene
Schoolplein, onze nieuwe website en de groei waardoor we nu op 2 locaties gehuisvest zijn. Erica ging op
deze onderwerpen in, stelde verhelderingsvragen en wat werd het een fijn en laagdrempelig gesprek! Ook
vertelde zij dat de gemeente Dalfsen op dit moment met de toekomstvisie bezig is en daar heel graag de
jeugd bij wil betrekken. “Hoe ziet Dalfsen er volgens jullie over 20 jaar uit? Wat zouden jullie fijn vinden?”
De leerlingenraad kreeg de uitnodiging om hierover mee te denken en dat doet zij graag!!
Als laatste zijn we naar de Polhaar+ gelopen en hebben laten zien hoe de groepen 5 en 6 hun plekje daar
hebben gevonden.
Erica van Lente, wat fijn dat je er was!

Rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7
Alle ouders hebben vandaag een e-mail ontvangen met een uitnodiging om in te
schrijven voor de oudergesprekken. De mail is alleen bedoeld voor de ouders
met kinderen in de groepen 1 t/m 7. De gesprekken vinden plaats op donderdag
28 februari en maandag 4 maart a.s.
Ouders voor wie al een gesprek gepland is of op een ander moment zijn uitgenodigd worden verzocht niet te
reageren.
U kunt via de speciale site https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven aangeven welke dag en tijd uw
voorkeur heeft.
U kunt dit aangeven vanaf vrijdag 8 februari 9.30 uur. Ouders met 3 kinderen of meer per gezin kunnen
vanaf 8.30 uur inloggen. Het kan zijn dat u meerdere mails per gezin ontvangt, maar het is uiteraard de
bedoeling dat u één gesprek per kind plant.
Mocht u geen mail met uitnodiging ontvangen dan kunt u contact opnemen met Inge via
i.haarman@catent.nl
Wanneer u woensdag 13 februari geen gesprek gepland heeft, zal de leerkracht dat voor u doen en krijgt u
van haar een e-mail met dag en tijd toegestuurd wanneer u wordt verwacht.

Informatiemomenten 14 februari a.s.
Donderdag 14 februari is er om 9.00 uur een informatiemorgen voor nieuwe ouders van leerlingen die voor
1 oktober 2020 vier jaar worden. Tijdens deze morgen is de school zoals gewoonlijk “in bedrijf”, kunnen
jonge ouders onze school “proeven” en krijgen zij uitleg over onze werkwijze. Tijdens een rondleiding wordt
een kijkje genomen in de groepen.
’s Avonds om 19.30 uur zijn er natuurlijk geen leerlingen aanwezig, maar krijgen belangstellende ouders
door middel van een filmpje onze school te zien. De directeur en een aantal leerkrachten zullen hierbij
aanwezig zijn.
Leerlingen die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden kunnen vanaf heden ingeschreven worden.
In de bijlage treft u een informatiefolder aan die u kunt doorsturen naar geïnteresseerde ouders in uw
omgeving.

Nog even en dan is het alweer carnaval op de Polhaar! Hieronder leest u
informatie over het versieren/opruimen van de school en het programma.
Vrijdag 1 maart: Carnaval
Op vrijdag 1 maart komen alle kinderen in hun mooiste, gekste, feestelijkste
carnavalscreaties naar de Polhaar. De groepen 5 en 6 komen vandaag ook naar
de Polhaar.
Om half 9 worden alle kinderen in hun eigen klas verwacht. Groep 5 kan plaatsnemen in de hal en groep 6 in het
speellokaal.
We starten om 9 uur gezamenlijk in de grote hal met groep 1 t/m 8. Daar wordt Prins/Prinses Carnaval onthuld, zingen
we samen het carnavalslied van de Polhaar en slingert de polonaise door de school op vrolijke carnavalsliedjes.
Daarna gaan we in groepen uiteen. De kleuters hebben een eigen programma in de kleuterlokalen. Groep 3 t/m 8
gaan samen feest vieren.
De kinderen worden verzocht om hun eigen pauzehapje en drinken voor de ochtend mee te nemen. Ze krijgen deze
dag nog een extra versnapering. De groepen 5 t/m 8 zullen ook hun eigen lunch mee moeten nemen.
Er wordt gezorgd voor voldoende versiering; confetti wordt niet gebruikt en dienen kinderen ook thuis te laten i.v.m.
het opruimen nadien.
Maandag 4 maart: Gekke harendag
Op maandag 4 maart hebben we op school Gekke Haren Dag. Alle kinderen mogen die dag met “Gekke Haren” op
school komen. Wél hebben we gewoon lessen.
Laat je fantasie de vrije loop en maak een geweldige creatie van je haren. Doe er elastiekjes in, maak er vlechtjes, laat
het schitteren, zet een grote pruik op, steek er rietjes in, maak er ballonnetjes aan, of ……..
Versieren en opruimen van de school
Woensdagavond 27 februari gaan we de school versieren. Mocht u daarbij kunnen helpen dan bent u van harte
welkom. Na afloop van het feest moet er weer opgeruimd worden. Dit gebeurt op maandag 4 maart.
We wensen u allemaal een fantastische voorbereiding op twee bijzondere dagen die het begin van de vastentijd, de
tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest aankondigen. Op woensdag 6 maart wordt in alle groepen stil
gestaan bij Aswoensdag, het katholieke begin van de Vastentijd.
De carnavalscommissie

Leonie Blom
Leonie Blom is de komende week nog afwezig in groep 3. Thea Dheere vervangt haar.

Ineens staat er een vreemd woord op het bord: POËZIE.
Wat zou dat betekenen? Hoe spreek je het uit?
Deze week hebben we het in groep 5 over Poëzie.
Want het is de poëzieweek.
Wat is Poëzie eigenlijk? Wat kun je ermee?
Samen zijn we erachter gekomen dat het een dichtvorm is.
Zo hebben we geluisterd naar verschillende gedichten en hebben we gemerkt dat er vaak een grapje in zit.
Gedichten hoeven helemaal niet te rijmen. Het zijn korte zinnen, die samen iets betekenen. Gemaakt van
korte zinnen, in een vast ritme of met een herhaling.
Zelf zijn we aan de slag gegaan met het thema: bang zijn.
Woorden aan elkaar plakken, maken, scheppen, vormen, totdat er iets moois ontstaat. Creatief spelen met
woorden!
Volgende week sluiten we het thema af met de voorstelling:
Dichten is niet ENG.

Het is donker buiten.

Ik zat op mijn kamer.

Ik lag in bed.

De wolven die huilen.

Toen hoorde ik iets.

Er was een spook.

Omdat het volle maan is.

Het was een spook.

Het licht ging uit.

Het is donker buiten.

Ik zat op mijn kamer

Ik lag in bed.

Ik ga naar bed toe.

Het was er donker

Toen was ik niet bang meer.

Het is al heel laat.

Wah, wat een groot spook.

Het was mijn papa.

Het is donker buiten.

Ik zat op mijn kamer

Ik lag in bed.

De wolven die huilen.

Toen hoorde ik iets.

Er was een spook.

Sanne

Vanessa

Gijs

Kinderen In Echtscheiding Situaties en sociale vaardigheidstraining
Zowel de KIES-groep als de sociale vaardigheidstraining gaat binnenkort gaat starten. De KIES-groep gaat 26
februari om 15:45 uur van start in de Trefkoele+. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen nog aangemeld
worden. http://kiesvoorhetkind.nl/
De sociale vaardigheidstraining gaat maandag 11 maart om 15:30 uur in de Trefkoele+ starten. Er kunnen nog
kinderen uit groep 7 en 8 aangemeld worden. Aanmeldingen voor beide groepen kan via mijn emailadres of het
nummer van onze receptie: 038-4569700.
Jonne de Hoop Maatschappelijk Werker Coördinator Home-Start Dalfsen
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