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Versieravond kerst ( vanaf 19.00 uur)
Schoolschaatsen in Deventer

Van de directeur, Antoinette Holterman
www.debaronesdalfsen.nl
Wat hebben we gisteren een
ontzettend fijn Sinterklaasfeest gehad!
Het begon met ons traditionele
slingeren op het schoolplein en
r:
fantastisch om te zien dat ouders dan ook zo enthousiast
meedoen…Sinterklaas opende de deur voor alle kleuters en er
was zelfs tijd om de kleine broertjes en zusjes een hand te geven.
Het feest werd in alle klassen voortgezet en wat waren er een
prachtige surprises in groep 6 t/m 8 gemaakt. Je kon wel zien dat hier héééééél veel uurtjes in zijn gaan
zitten. Er was wat lekkers te snoepen en te drinken en om 12.15 uur hebben we de Sint en zijn Pieten met
groep 1 t/m 5 uitgezwaaid…. Dag Sinterklaasje….
Dank je wel Sinterklaas en ALLE Pieten die dit feest zo fantastisch voor al onze leerlingen hebben
georganiseerd.
Brief screening logopedie
Vandaag krijgen de leerlingen, die tussen 4;9 en 5;9 jaar oud zijn, een brief mee van de gemeente Dalfsen wat betreft
een logopedische screening. D.m.v. het invullen van de formulieren geeft u hier al dan geen toestemming voor.
Privacy gevoelige gegevens worden dus door u persoonlijk aangeleverd en niet door school. Wel biedt de school de
logopediste ruimte aan om deze screening uit te voeren.

Hulp gevraagd!!!
We hebben het rooster “toezicht houden tijdens het continurooster” door de inzet van veel enthousiaste ouders in
principe voor het gehele jaar rond. En toch een oproep…
*helaas kan een ouder de ondersteuning op donderdag in de oneven weken op Polhaar+ van 12.30-13.00 uur niet
meer invullen. Wij zijn op zoek naar een vervanger (waarschijnlijk vanaf januari).
*Ook blijven wij op zoek naar ouders die af en toe een keer willen ondersteunen en die we op de reservelijst mogen
zetten. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Heeft u vragen of wilt u iets kwijt, loop dan gerust even binnen bij Antoinette Holterman (mailen mag ook:
directie.polhaar@catent.nl)

Luizencontrole
De laatste luizencontrole, na de herfstvakantie, is volgens de nieuwe structuur uitgevoerd. Voor diegene die
het gemist heeft, iedere groep heeft nu zijn eigen ouders en controleren op eigen gekozen tijdstip in eerste
week na iedere vakantie. Via de groepsapp wordt e.e.a. met andere ouders gecommuniceerd .
In de volgende groepen zijn luizen of neten geconstateerd: 1/2B, 1/2C, 3, 4B, 5, 6 en 7. De betreffende
ouders hebben een mail gehad van de leerkracht. (Stap 1 bij eerste constatering)
Na de kerstvakantie volgt de tweede luizencontrole van het jaar. Bij een tweede constatering van
luizen/neten bij uw kind volgt er telefonisch contact met de leerkracht. Zij zal u vragen tegen welke
problemen u aanloopt bij het bestrijden van de luizen/ neten. Welke hulp heeft u nodig? Bij een eerste
constatering krijgt u een mailtje.
Nog een paar weken te gaan voor het weer vakantie is dus blijf ieder kind regelmatig controleren op luizen/
neten! Informatie over luizen en neten vindt u op www.polhaar.nl

Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar hebben de groepen 7 & 8 weer hard hun best gedaan om zoveel mogelijk
kinderpostzegels (en andere artikelen) te verkopen. Met als resultaat een prachtig bedrag.
In totaal hebben de beide groepen €7.548,84 opgehaald! Geweldig, wat een prachtig
resultaat. Iedereen die iets van onze leerlingen gekocht heeft: bedankt! Geslaagd

Sinterklaasfeest
Wat hebben we gisteren een gezellige dag gehad! En wat zijn we verwend door Sint en zijn pieten!
Sint bracht met zijn pieten een bezoek in de groepen 1/2. De kinderen
hebben liedjes gezongen en gedanst.
Groep 3, 4a, 4b en 5 hebben in de hal een programma gehad met de sint en
zijn pieten. Alle groepen hebben een fantastisch optreden laten zien. Er
werd gezongen, gedanst en gelezen!
De kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben de sint geholpen door surprises
voor elkaar te maken met een mooi gedicht. De surprises waren prachtig!
Ze hebben allemaal keihard gewerkt.

Kerst
Dit jaar gaan de kinderen een broodmaaltijd nuttigen. De intekenlijst voor deze broodmaaltijd komt dinsdag
12 december aan de klassendeuren te hangen. We hebben dit jaar gekozen voor een broodmaaltijd omdat
dit beter past bij de activiteit “lichtjeswandeling”.
Denk aan: Groen inzamelen. Vrijdag 7 december en maandag 10 december wordt bij de hoofdingang van de
Polhaar, voor beide locaties, groen ingezameld.
Kerstviering 20 december
17.15 De broodmaaltijd is door ouders reeds in de klas gebracht. (eerder mag!)
17.20 Ouders en kinderen worden verwacht op het grote plein voor het welkom door Antoinette.
17.30 Kinderen worden door ouders naar de klas gebracht. Leerkracht is daar aanwezig. Groep 5 in grote
hal en groep 6 in de speelzaal bij de kleuters. Hierna starten wij het programma. We nuttigen een
broodmaaltijd en we lopen een lichtjeswandeling.
19.15 Ouders zijn welkom bij de stal op het kleuterplein voor glühwein of chocolademelk.
19.30 Afsluiting kerstfeest. Kinderen naar huis. Kleuters worden door ouders uit hun klas opgehaald.
Vrijdag 21 december
Om de gezellige kerstsfeer nog een beetje vast te houden, mogen de kinderen (en de leerkracht) een
warme, gezellige, wollige, pluizige, kriebelige (kerst)trui aan.
Gezocht: helpende handen
Vele handen maken licht werk.... Komt u maandagavond ook een handje helpen?
We zoeken nog extra helpende (mannen-/ vrouwen-) handen voor de versieravond op
de Polhaar+ en de Polhaar.
We zien u graag tegemoet, u bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden via:
kerst.polhaar@catent.nl.

Voedselbank
Twee keer per jaar richten wij ons op mondiale projecten. In het kader van de kerstgedachte, samen eten en
samen delen, hebben we dit jaar weer voor het voedselbankproject gekozen. Het zou mooi zijn als u uw kind
een of meerdere artikelen uit de voorraadkast van thuis mee wil geven ter inzameling. Dinsdag 11 december
komt er een kerstdoos in de klas waar uw kind het in kan doen. Donderdag 20 december worden de dozen ’s
ochtends opgehaald door stichting Philadelphia.
Om de voedselbank te ondersteunen hebben wij het volgende verzoek:
-

-

Wilt u per kind maximaal drie producten meegeven? De uiterlijke inleverdatum is op woensdag 19
december. Er is voornamelijk behoefte aan de volgende producten:
Houdbare producten
-conserven
- verzorgingsproducten (bijv. shampoo, tandpasta)
- wasmiddel
De verpakkingen van de producten mogen niet geopend zijn.
De volgende producten nemen wij niet aan:
- Producten die alcohol bevatten
Producten die gekoeld bewaard moeten worden

Alvast bedankt!
Herinnering:
We vinden het waardevol als u uw kind groen/ bessentakjes/ hulst etc. voor de kerstbakjes voor de
kerstviering mee laat nemen, zodat van kleine takjes uiteindelijk een gezamenlijk resultaat ontstaat?
Dit kan vrijdag 7 december (morgen) en maandag aanstaande bij de hoofdingang van de Polhaar worden
ingeleverd. Dan wordt dit maandagavond gebruikt. Alvast hartelijk dank!
(En denkt u alvast aan het verzamelen van enkele glazenpotjes zonder etiketten erop? Volgend
Polhaarnieuws meer hierover.)

Schoolschaatsen
Afgelopen dinsdag werden wij op de hoogte gesteld van het schoolschaatsen in Deventer op woensdag 12
december a.s. De ouders van groep 5 tot en met 8 hebben dezelfde dag een e-mail voor opgave gekregen.
40 kinderen hebben zich inmiddels opgegeven. De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden
opgehaald bij school. Daarvoor mogen de kinderen op school overblijven om hun broodje op te eten en om
te kleden. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw kind.
Er moet met gepast geld betaald worden. € 5,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.
Om het soepel te laten verlopen kan het geld vooraf worden ingeleverd bij Laurenske Nijenhuis, vlak voor
vertrek. Laurenske Nijenhuis, Ismena van Leussen, Roy Feijen, Ginette Westerman, Gerwin Lindeboom,
Jessica Huzen, Manon Blaauwgeers en Sandra Werkhoven gaan mee om de kinderen te begeleiden.
Een muts is verplicht! Denk ook aan handschoenen.
Vanaf 14.00 uur kan er geschaatst worden. Er wordt naar gestreefd de deelnemende kinderen omstreeks
17.00 uur weer op het vertrekpunt af te leveren. Het is raadzaam dat de deelnemers zelf voor schaatsen
zorgen. Het kan zeer druk zijn bij de schaatsverhuur. Bij het huren van schaatsen door ouders kan door de
schaatsverhuurder gevraagd worden naar een identiteitsbewijs. Verder hebben ervaringen in voorgaande
jaren duidelijk gemaakt dat het gewenst is dat kinderen vooraf met hun ouders hun schaatsen controleren
en oefenen op het onderbinden van de schaatsen. Dit is geen schoolactiviteit en is dus voor eigen risico!
Tot en met vandaag kunnen kinderen nog opgegeven worden via i.haarman@catent.nl
Morgenochtend belt Inge het aantal kinderen door naar de IJsclub.

