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WMK vragenlijst staat open voor 1 ouder per gezin
19.00 uur Versieravond Sinterklaas, iedereen welkom!
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

Afgelopen maandag vierden we met elkaar een feestje!
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 kwamen in de gemeenschapsruimte bij elkaarr: want de leerlingenraad van
de school werd voorgesteld. De leerlingenraad van de Polhaar is een groep van enthousiaste
vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze sch ool. Het is belangrijk dat de school weet
wat er leeft onder de leerlingen en zij komen dan ook regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een
leerkracht. Dit kan leiden tot praktische voorstellen waar de teamleden en directie serieus mee aan de slag
gaan. Pieter en Vanessa uit groep 5, July en Jelle uit groep 6, Leon en Vera uit groep 7 en Lima en Matthijs uit
groep 8 gaan als eerste nieuw buitenspeelgoed uitzoeken waar alle leerlingen tijdens de pauze van het
continurooster mee mogen spelen. Volgende week zal er een foto van hen in het
Polhaarnieuws staan.
Verder werd deze morgen de nieuwe website van de
Polhaar gelanceerd. De ouders van de
schooladviescommissie hebben ons van veel input
voorzien en Inge is erg druk geweest met het inrichten
hiervan. Zij mocht de website dan ook als eerste voor
iedereen onthullen!
Neemt u gerust eens een kijkje: www.polhaar.nl

Oudervragenlijst omtrent de veiligheid van onze leerlingen
Volgende week ontvangt u per mail een vragenlijst hoe u als ouder(s)/verzorger(s) de veiligheid van uw
kind(eren) op de Polhaar ervaart. Als school vinden wij het belangrijk om dit regelmatig te monitoren.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze ook persoonlijk ingevuld en de leerkrachten van groep 1 t/m 4
voor hun leerlingen. Het is belangrijk om deze ingevulde vragenlijsten als team met elkaar te bespreken om
kritisch naar ons pedagogisch klimaat te blijven kijken.
Het invullen van de vragenlijst duurt 5 a 10 minuten en kan door 1 ouder/ verzorger ingevuld worden (voor
het oudste kind bij ons op school). De vragenlijst staat open van 19 tot en met 30 november. Mocht u
maandag 19 november geen mail ontvangen, neem dan even contact op met Inge. (i.haarman@catent.nl )
Wij rekenen op uw respons!

Privacy-formulieren
Nog niet alle formulieren voor publicatie van foto’s van de leerlingen zijn binnen. Wilt u zo vriendelijk zijn
om deze zo spoedig mogelijk te retourneren?

Week van de Mediawijsheid ( 16 t/m 23 november 2018)
De leerlingen van groep 7 en 8 doen ook dit jaar weer mee aan de Week van de Mediawijsheid.
Het thema van deze week is 'Heb jij het onder de duim?' en wordt
als volgt omschreven: Onze duim is in tijden niet zo machtig
geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot
een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is
de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is
een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je
bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het vinden van een
baan of het regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds
belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben. Daarom staat dit jaar tijdens
deze week onderzocht waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf 'mediawijs' te noemen. De
volgende vraag staat hierbij centraal: Heb jij het onder de duim?'
Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

Oproep Kinderkoor
Het kinderkoor zal op 24 december tijdens de kinderdienst van kerstavond om
19.00 uur zingen in de kerk. Vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan op! We
repeteren vooraf 4x op maandagmiddag uit school tot 15.30 uur in het
hoofdgebouw van de Polhaar. We starten op maandag 26 november.
Je kunt je opgeven door een appje te sturen of even te bellen naar Jennifer
Schiller: 06 30457625
We hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Sinterklaas
Hoor de wind waait door de bomen…… De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn al ruim een maand
in volle gang, er zijn een paar data die jullie goed in de gaten moeten houden:
Voor alle leerlingen: Op maandag 19 november een extra schoen (of evt. laars) mee naar
school nemen om in de klas de schoen te kunnen zetten. De kinderen mogen een mooie
tekening meenemen voor Sinterklaas of een wortel voor het paard.
Voor de bovenbouw (gr. 6 t/m 8): Op 15 november hebben de leerlingen een
verlanglijstje meegekregen. Deze moet uiterlijk maandag 19 november worden
ingeleverd bij de leerkracht.
Het geld dat de leerlingen 20 nov. krijgen voor een cadeautje, mag niet worden uitgegeven aan snoepgoed.
Voor alle ouders: denk allemaal aan de versieravond a.s. maandag 19 november vanaf 19.00 uur. Degene
die zich hebben opgegeven ontvangen hierover een mail. Ook als u zich niet heeft opgegeven, bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk. U hoeft dit niet vooraf door te geven.

Pietenpakjes
Heeft u nog pietenpakjes (verkleedkleren) over waar de kinderen in de kleuterbouw mee kunnen spelen dan
houden wij ons aanbevolen. U kunt het afgeven bij Aletta (groep 1-2B).

Nieuwsflits verkeersouders
Afgelopen week is de werkgroep verkeersouders en de directie bij elkaar geweest om bepaalde situaties
rondom onze 2 locaties te bespreken.

Punt 1:
De situatie rondom de kruising van de Spiegel, deze wordt drukker met het verkeer.
Dit gaan we bespreken met de desbetreffende school en kijken hoe
de situatie `veiliger` kan.

Punt 2:
De situatie rondom de Polhaar.
Er zijn al meerdere oproepen geweest in het Polhaarnieuws dat u
uw fiets moet parkeren op de FOP (Fiets Opstel Plaats).
Doordat de fietsen op de stoep of zelfs op de straat staan is de
situatie daaromtrent niet veilig voor uw kind. Wij verzoeken
u dringend om geen fietsen meer op de stoep of straat te zetten.
Dus: zet uw fiets op de Fiets Opstel Plaats en kom lopend uw kind
opwachten en halen.
Auto's mogen geparkeerd staan in de rijrichting vanaf de Vriesenhof
naar de kruising van de Dierenartsenpraktijk. Het liefst parkeren bij
de Trefkoele, Vriesenhof of Stickerstraat.
Vanaf volgende week wordt hierop toegezien door de directie, team en 1 van de verkeersouders.
Dit alles met het oog op de veiligheid van u en uw kind en ook om de buurt niet tot last te zijn.
Wilt u dit ook doorgeven aan oppas, grootouders of anderen die uw kind komen brengen of halen uit
school?

Hörstel op bezoek bij groep 7
Het begon allemaal om Hörstel op te halen bij de trefkoele. We kregen een
cadeautje en daar zeiden we allemaal bedankt tegen. Toen gingen we
samen met ons maatje naar de school. Daar gingen de juffen uitleggen wat
we allemaal gingen doen. De ene groep ging naar de gang op de
chromebook, en de andere helft ging in de klas een spelletje doen met je
maatje. Daarna ongeveer over een kwartiertje gingen we wisselen. Toen we
klaar waren met alles gingen we naar buiten daar gingen we lekker
voetballen en sommige tikkertje doen. En de juffen gingen de lunch klaar
zetten. Toen de juffen klaar waren gingen we naar binnen om lekker van de
lunch te genieten. Er waren allemaal lekkere dingen. Daarna gingen we
eventjes naar buiten. Toen gingen we allemaal onze spullen pakken en
gingen we met ons maatje naar de trefkoele. En gingen we allemaal lekker
gymmen. Er waren 8 opdrachten. In elke zaal waren het er acht want we
hadden 2 zalen. We hebben bij de helft een pauze daar kreeg iedereen een
flesje dubbel fris. Het was maar een korte pauze dus we moesten snel door.
Toen we 4 opdrachten hadden gedaan moesten we terug naar de kleedkamer. Daar kleedden we allemaal
snel om omdat we hörstel we wilden uitzwaaien maar dat gebeurde helemaal niet. Omdat de juf van hörstel
gewoon alleen doei zei. En dat was het dus we mochten allemaal met plezier naar huis. :)
Geschreven door: Jasmijn en Tobias.
Graag willen wij de ouders die hebben
geholpen heel hartelijk bedanken!
Groep 7, juf Charlotte en juf Vera

