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februari 2018

Maandag 24 september:
Dinsdag 25 september:

21 t/m 28 september 2018

18.45 uur Informatieavond groep 6,7 en 8 ( inloop vanaf 18.30 uur)
19.00 uur Informatieavond groep 1,2 en 3 ( inloop vanaf 18.45 uur)

Van de directeur, Antoinette Holterman
We zitten weer in het ritme ….
de (facultatieve) kennismakingsgesprekken zijn deze week en op deze wijze leren we uw kind in korte tijd
nog beter kennen. Fijn, deze openhartige gesprekken.
Verder kan het u niet ontgaan zijn dat er in elke klas een nieuw digibord hangt. De oude waren echt aan
www.debaronesdalfsen.nl
vervanging toe en na enige opstartproblemen zijn deze in hoogte verstelbare touchscreens
voor zowel de
leerkrachten als de leerlingen een mooie toegevoegde waarde!
Ook hebben we met zowel de leerlingen als het team het werken met het continurooster geëvalueerd. De
leerlingen vonden o.a. het samenspelen over het hele plein fijn, ervaarden meer
r: vrije tijd na school en het
plein op Polhaar+ is leuk. Ook het eten op het bankje wordt als positief
ervaren.
Aandachtspunten van hen waren o.a.: meer speelgoed, waarom geen
eigen speelgoed meenemen?, teveel brood mee en sommigen stoorden
zich aan de vieze monden van enkele leerlingen.
Het team gaf o.a. als aandachtspunten: er zit een groot verschil in de tijd
waarin leerlingen hun lunch op hebben, handen wassen vraagt (te) veel
organisatie, we zien niet alle collegae meer en ook hier de “vieze
snoetjes”. Zij zijn erg blij met de pauzes, iedereen houdt zich aan de pleinregels, de kleuters zijn ’s middags
vrij en er is meer tijd na school om onderwijskundige zaken op te pakken.
Ook hebben we met elkaar al een paar oplossingen voor de tips gevonden: de snoetenpoetsers liggen in
groep 1 t/m 4, afspraken over het speelgoed worden opgepakt en besproken met de leerlingenraad en de
collegae lunchen 1x in de maand samen.
Wanneer uw kind ook de broodtrommel in de koelkast wil zetten, neem dan even contact op met de
leerkracht van uw kind.
Achter de schermen is Inge druk met de nieuwe website, we zijn in een vergevorderd stadium en binnenkort
gaat hij online! Ook is de werkgroep “luizen pluizen” van de oudervereniging al enige tijd druk met het
herschrijven van het luizenprotocol (dit in overleg met het team).
Kortom, we zijn weer begonnen! (en voelen ons als een vis in het water )

Continurooster
Bij de klassen en in de centrale hal op de hoofdlocatie hangen invullijsten voor de “laatste” gaatjes toezicht
houden tijdens het continurooster. Kijkt u nog even mee of u kunt helpen???

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een heel speciale missie en gaan komende week door het leven als
‘Special Agent’ om 400.000 kinderen te helpen aan een goed thuis.
Het assortiment van de kinderpostzegelactie is uitgebreid met: een shopper, kleurrijke tulpenbollen,
theepakket met lepeltje en natuurlijk de kaarten en postzegels. Dit jaar met afbeeldingen van de figuren uit
de Fabeltjeskrant. Voor meer informatie:www.kinderpostzegels.nl.
Special Agents, succes en veel plezier gewenst & kijken jullie ook nog even op www.missie2018.nl?

Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor de schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) spaart u bij Bruna voor gratis boeken voor de schoolbieb.
Dus koopt u een boek bij de Bruna: dan graag de kassabon inleveren bij de leerkracht. Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer boeken de school mag uitzoeken. Doet u ook mee?

Een ongelukje zit in een klein broekje…
In de kleuterbouw gebeurt nog weleens een ongelukje.
Heeft u onderbroekjes voor kleuters over dan mag u die afgeven bij de groepsleerkracht.

Herhaalde oproep!
Voor de MR van onze school zijn we dringend op zoek naar een ouder die plaats willen nemen in de
oudergeleding.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te
denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 28
september. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u deze via email stellen: mr.polhaar@catent.nl
of spreek een van onze leden aan. De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Marco Phielix, Ester Jacobs en
Irene Zuidberg. De leerkrachtgeleding bestaat uit Marian Velderman (4b), Rebecca Bernard (1/2b) en
Vanessa Tuten (3).
Om u kandidaat te stellen kunt u zich opgegeven via de mail. Vermeld u hierbij alstublieft uw naam en in
welke groep(en) u (een) kind(eren) heeft.
De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen te weten: de oudergeleding en de personeel
geleding. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders! De medezeggenschapsraad op school is
een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het
schoolbeleid. Ouders die willen meedenken, c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid
van de Medezeggenschapsraad.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het
vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school of de manier waarop men ouders wil laten
meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatief recht.
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en
personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop
ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht,
bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het financieel beleid. De MR vergadert ongeveer één keer in
de zes weken.

Groep 8 op bezoek in de Stoomfabriek
Vanmiddag heeft groep 8 een bezoekje gebracht aan de Stoomfabriek. Na een korte theaterquiz, mocht er al
direct écht toneel gespeeld worden. Uiteindelijk is iedereen gaan oefenen voor een kort
stukje improvisatie op het toneel. Wat een acteertalent; dat belooft wat voor de musical dit jaar! Terwijl er
geoefend werd mochten ze ook een kijkje nemen in de kleedkamer en bij de technicus.
Aan het einde van de middag won Matthijs een kaartje voor de theatervoorstelling
'Het bos draaft door' van aanstaande woensdagmiddag. Veel plezier Mathijs!

