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Vorige week donderdag hebben we een studiedag gehad.
Eén van de onderwerpen op de agenda was de door u ingevulde vragenlijst Veiligheid. Met elkaar hebben
we deze besproken en er een aantal punten uitgehaald. Een punt dat meerdere malen voorbij kwam, waren
de basisregels in de school en in de groep. Hebben we deze als Polhaar nog opr:één lijn?
Alle bestaande regels zijn binnen de school opgezocht en hebben de revue gepasseerd.
Het waren er door de loop der jaren veel geworden, heel veel….en
dan nog de regels die niet op papier stonden…..
In een werkvorm hebben we een aantal gerelateerde onderwerpen
besproken:
Hoe vraagt de leerkracht de aandacht van de leerlingen, wat doen
we bij binnenkomst van de leerlingen, begroeting en start van de
dag. Hoe verdeel je de beurten en hoe verwacht je dat de
leerlingen omgaan met materialen? Zijn er afspraken over “straffen
en belonen” en wat verwachten we van het zelfstandig
(ver)werken? Het één en ander is nu geïnventariseerd, een
volgende studiedag komen we tot een aantal school- en
groepsregels. We houden u op de hoogte.
Schooljaar 2019-2020
Binnenkort zal er als bijlage aan het Polhaarnieuws de nodige informatie toegevoegd worden over het aantal
groepen waarmee we volgend schooljaar gaan starten. Ook wordt dan duidelijk wat dat betekent voor de
huisvesting van beide locaties.

Erben Wennemars op Uitleg/ Polhaar+
Op dinsdag 29 januari a.s. komt schaatser Erben Wennemars het project 'The Daily Mile' openen op
basisschool de Uitleg.
The Daily Mile is een manier om leerlingen elke dag 15 minuten te laten rennen of hardlopen, waar de Uitleg
aan deelneemt.
Groep 5 en 6 van de Polhaar+ zijn uitgenodigd voor de opening. Fantastisch dat de groepen 5 en 6 bij de
opening mogen zijn en lopen samen met de kinderen van de Uitleg en Erben Wennemars het eerste stukje
mee. De kinderen van de groepen 5 en 6 zullen verder niet deelnemen aan het project.
Om 9.00 zal het project worden geopend op het schoolplein van de Uitleg. Ook de ouders van de Polhaar+
zijn hierbij van harte welkom!
De gymlessen van groep 5 en 6 zullen door dit evenement op 29 januari niet doorgaan. Sportschoenen zijn
wel aanbevolen, want er wordt een rondje (hard)gelopen.

Luizencontrole
In de week na de vakantie zijn er weer luizencontroles geweest in alle groepen.
In 7 van de 11 groepen zijn luizen/neten aangetroffen. Het betreft de groepen 1/2B; 1/2C; 3; 4B; 5; 6 en 7 .
Graag weer de aandacht voor controle van uw kind. Geef het door aan de leerkracht als u wat vindt bij uw
kind.
Behandelregel: Iedere dag kammen twee weken lang! Langer indien nog niet verdwenen is.
Shampoo mag maar ook kammen. Advies van shampoo(herhaling) opvolgen.
En vooral : Véél kijken en de neetjes eruit plukken met de vingers.
Deze luizencontrole was de tweede van t jaar.
Bij kinderen met een eerste luizenconstatering werd u gemaild door de leerkracht. Graag even een mailtje
terug om te melden dat u het begrepen heeft.
Bij kinderen waarbij de vorige keer ook luizen zijn geconstateerd werd u gebeld door de leerkracht.
Na de krokusvakantie volgt de derde luizencontrole.
Bij kinderen met een eerste luizenconstatering wordt u gemaild door de leerkracht. Graag even een mailtje
terug om te melden dat u het begrepen heeft.
Bij kinderen waarbij de tweede keer ook luizen zijn geconstateerd wordt u gebeld door de leerkracht.
Bij kinderen waarbij een derde keer luizen worden geconstateerd , wordt u gebeld door de directie van
school.
Na vierde constatering (na de meivakantie) volgt contact met de GGD.
Mocht u hulp of instructie wensen dan kunt u altijd contact opnemen met Marleen Demmers of Petra van
den Brink, luizencoördinatoren.

Techniek en wetenschap, groep 7
Op maandagmiddag 7 en 14 januari heeft Pieter ons les
gegeven over techniek. We deden als eerst een spel.
Daarna pakte hij de Ozobots erbij, dit zijn een soort kleine
robots. Hiermee hebben we een programma gemaakt
waardoor de Ozobots over de lijntjes reden op de manier
zoals wij het geprogrammeerd hebben.
Het was een interessante middag!
Door: Merel en Leon.
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