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23 t/m 30 november 2018

AGENDA

februari 2018

Vrijdag 23 november:
Zaterdag 24 november:
Dinsdag 27 november:
Vrijdag 30 november:

tot 17.00 uur Schoen zetten in het voorportaal van de kerk
19.00 uur Viering in de kerk met bezoek van Sint en Piet
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Sluitingsdatum vragenlijst ouders Veiligheid

www.debaronesdalfsen.nl

Van de directeur, Antoinette Holterman
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land en dat kun je ook direct merkenr:
binnen de Polhaar…! Beide locaties zijn prachtig in de Sinterklaassfeer
omgetoverd, dank jullie wel ouders! Ook kijken we regelmatig met de leerlingen
naar het Sinterklaasjournaal, wat moeten de nieuwe
pieten nog veel leren en oefenen voordat ze echt alles
kunnen en de veer op hun muts krijgen. En vinden
jullie de Pieten in het Pietenhuis ook zo
nieuwsgierig??? Weten jullie misschien wat er in de
kist zit….??
En dan nog even heel iets anders:
Veel ouders hebben de vragenlijst over Veiligheid al ingevuld, een hoge respons geeft een reëel beeld.
Neemt u ook nog even de tijd om het te doen? Hij staat nog tot en met 30 november open.

FOP kant bovenbouw

Als laatste wil ik graag benoemen dat al
zoveel ouders (n.a.v. het ons bericht in het
vorige Polhaarnieuws) gebruik maken van de
FietsOpstelPlaats (FOP)! We merken nu al
verschil vergeleken met de vorige weken.
Super dat u hier actief aan meewerkt zodat
we de verkeerssituatie overzichtelijk(er) dus
veiliger kunnen houden. Een aantal “opa’s en
oma’s” was nog niet op de hoogte, wilt u hen
ook inlichten? Dank u wel!!

FOP kant kleuterbouw

FOP

Re-integratie Marian Velderman
Marian Velderman is weer wat aan de betere hand en zal nu ook meer in groep 4 aanwezig zijn, observeren,
inwerken en lessen gaan overnemen. Chantal Lorkeers blijft sowieso voorlopig op maandag t/m woensdag
aanwezig.

Gym 4A
Vanaf volgende week gaat Els Niemeijer met groep 4A weer gymmen op maandag. Dit in verband met de
terugkomst van Marian Velderman in groep 4B. Zij zal zelf de gymles voor groep 4B op dinsdag weer
verzorgen.

Ouderbijdrage
Vandaag of morgen krijgen alle oudste kinderen een brief van de OV mee over het innen van de
Ouderbijdrage. De Oudervereniging organiseert diverse activiteiten die onmisbaar zijn geworden op onze
school. Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, wordt u vriendelijk verzocht deze wel te betalen.

Sint en Piet in de kerk
Op zaterdagavond 24 november zullen Sint en Piet ook weer een bezoek
brengen aan de H. Cyriacuskerk in Dalfsen. Alle kinderen mogen voor in het
portaal van de kerk hun schoen zetten en wel op vrijdag 23 of zaterdag 24
november tussen 9 en 17 uur.
De kerkdienst waarin pastor Noordink zal voorgaan begint om 19.00 uur.
Alle kinderen van onze parochie dus met name van Kbs de Polhaar en alle
andere kinderen die de Goedheiligman een warm hart toe dragen zijn van harte welkom.
Denk bij het zetten van je schoen eraan om even je naam erop te zetten. En natuurlijk een mooi tekening en
wat lekkers voor het paard niet te vergeten.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom in deze viering, maar voor hen is geen
plek om een schoen te zetten. Sinterklaas en piet hopen vele kinderen te mogen begroeten.
Aan het eind van de kerkdienst zal een deurcollecte worden gehouden voor Kids en Kerk die dit feest
mogelijk maken.
Tot 24 november!

Mediamasters 2018-2019
Van Roan & Amy uit groep 8:
Deze week zijn wij in groep 7 en 8 bezig geweest met
Mediamasters. Mediamasters wordt door heel
Nederland gespeeld. In die week hebben we geleerd
over de gevaren op het internet en over wat je op sociale
media plaatst. Er zijn 4 lessen en een finale. De finale
spelen we morgen in de klassen. In de lessen moesten we
vragen beantwoordden. Door deze vragen goed te
beantwoorden kregen we Bits. Bits waren de punten van
het spel. Wie uiteindelijk de meeste punten behaalde gaat
met de hele klas naar Het museum van Beeld en Geluid en mag een kijkje nemen in de studio van The Voice
of Holland. Leuk dus!!!!!!! Je kunt thuis ook met Mediamasters bezig met inloggegevens die je van school
krijgt. En zelf Bits verdienen.

Sinterklaasfeest met Bob en Bella (leeftijd 3-8 jaar)
Bob en Bella willen ook graag het Sinterklaasfeest vieren op woensdag 28 november om 15.00u in theater
de Stoomfabriek. Ze gaan hun schoen zetten en zingen (nieuwe) sinterklaasliedjes.
Dan blijken de Zwarte Pieten hulp nodig te hebben en komen Bob en Bella in
actie, maar of dat allemaal goed gaat….
Het belooft weer een vrolijk en muzikaal avontuur te worden dat je niet mag
missen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdestoomfabriek.nl
of bij de Primera te Dalfsen.

Voorbereidingen kerst op de Polhaar
Bij deze alvast enige informatie en enkele vragen.
Hoewel Sint nog zijn verjaardag gaat vieren, is de Kerstcommissie met daarin 3 leden uit het team, 6 OV
leden en 2 werkgroep leden,
gestart met de voorbereidingen voor de kerstviering.
Kerstviering donderdag 20 december
Dit jaar zal de kerstwandeling weer in het donker plaatsvinden. De kinderen zullen een route door de wijk
lopen. Op verschillende plekken komen zij een voorstelling tegen uit het kerstverhaal.
Naar aanleiding van de ervaring uit 2015, toen de wandeling ook heeft plaatsgevonden, is voor dit jaar
besloten dat de leerlingen ‘s avonds een broodmaaltijd zullen nuttigen. De leerkrachten zullen hiervoor over
enige tijd een intekenlijst ophangen.
Er volgt binnenkort meer informatie over onder andere het meenemen van glazenpotjes met een
waxinelichtje voor het markeren van de route.
Versiering
Zowel de Polhaar+ als de Polhaar, zullen maandagavond 10 december worden versierd.
De ouders die zich al via de participatielijst hebben opgegeven, ontvangen binnenkort een mail met meer
informatie.
Vrijdag 21 december wordt op beide locaties vanaf 8:30 gestart met het opruimen van deze versiering.
Wij vragen uw hulp
We zoeken mensen:
-Mocht u zich niet hebben opgegeven en wel de mogelijkheid hebben om 10 december vanaf 19:00uur of
vrijdag 21 december vanaf
8:30 uur te ondersteunen, u bent van harte welkom! U kunt u aanmelden via: kerst.polhaar@catent.nl
-Verder zoeken we enkele ouders die donderdagmiddag kunnen helpen met het klaarzetten van de route en
het opruimen na de wandeling, van deze route.
We zoeken spullen:
-GOUD-kleurige kerstversiering (Kerstballen, kerstslingers, sterren e.d.)
-een kerststal met kerstbeelden.
-En als laatste: enkele kunstkerstbomen, o.a. ivm de uitbreiding van de Polhaar.
Mocht u deze spullen al jaren ongebruikt op uw zolder hebben liggen, of net weg willen doen en deze aan
school willen schenken: dan nodigen wij u van harte uit een mailtje te sturen naar kerst.polhaar@catent.nl

