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AGENDA

februari 2018

Maandag 1 oktober: 20.00 uur Jaarvergadering OV/ MR ( inloop 19.45 uur)
Dinsdag 2 oktober: 12.00 uur Studiemiddag voor het team, kinderen vrij!
Woensdag 3 oktober: Roefeldag groep 7 en 8

Van de directeur, Antoinette Holterman
Maandagavond 1 oktober a.s. is er weer onze
jaarvergadering georganiseerd voor en door ouders van
de verschillende geledingenvan onze school. Er zal een
terugblik zijn op het afgelopen schooljaar en wellicht
wordt er al vooruit gekeken naar het komende jaar. Al
deze ouders dragen vrijwillig hun steentje bij en daar zijn
wij als team ontzettend blij mee!

www.debaronesdalfsen.nl

r:

Tijdens deze avond nemen een aantal ouders afscheid
uit een commissie. Zij hebben zich meerdere jaren
vrijwillig ingezet met als doel dat al onze leerlingen met
zoveel plezier naar de Polhaar mogen gaan!
Om uw betrokkenheid te tonen , wordt iedereen van
harte uitgenodigd om a.s. maandag aanwezig te zijn, tot
dan!
De agenda en het jaarverslag 2017-2018 treft u aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Weekend van de wetenschap
Weekend van de Wetenschap is het landelijke evenement voor wetenschap en technologie. Op 6 & 7
oktober openen bedrijven, onderzoekinstituten, universiteiten en musea hun deuren voor jou. Dit is de kans
om backstage te gaan en de wonderlijke wereld van de wetenschap te beleven! Voor meer
informatie: www.weekendvandewetenschap.nl

Kwink
De Polhaar werkt sinds dit schooljaar, na een proefperiode in schooljaar '17-'18, actief met de online
methode 'Kwink waarin het sociaal-emotioneel leren centraal staat. In de bijlage treft u een ouderbrief aan,
zodat u op de hoogte bent van welke onderwerpen er in de komende periode in de groepen besproken
kunnen worden.
Veel leesplezier!

FOP
We willen u hierbij vragen om niet met uw fiets op de straat voor de kleuterbouw te gaan staan maar de
fiets op de FietsOpstelPlaats te parkeren zodat de straat vrij blijft.

Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek!
Ook op de Polhaar zal het véél over boeken gaan en gaan we samen in de hal de week van het kinderboek
feestelijk openen.
Het thema is ‘vriendjes’ waar jong en oud zich in kan herkennen.
We hebben op school het kinderboekenweekpakket aangeschaft met daarin het prentenboek ‘kom erbij’ en
natuurlijk het boekenweekgeschenk.

In het pakket ook lessuggesties voor onder, midden en bovenbouw.
We gaan veel lezen, elkaar voorlezen en er zullen verschillende activiteiten gedaan worden.
Onder andere het brengen van een bezoek aan de bieb met de jongste kinderen van onze school.
In groep 6 zal iemand komen voorlezen uit het boek ‘de kracht van nieuwe energie’. De verhalen zijn
gekoppeld aan het thema vriendschap van de kinderboekenweek.
Gedurende het schooljaar staan er nog meer activiteiten gepland rond het thema lezen in de verschillende
groepen.
Ook dit jaar konden we weer voor elke groep een leuk boek bestellen.
We willen graag de familie Veldhuis van The Readshop in Heino bedanken voor het bestellen van deze
boeken.

Zomaar een momentje met een onverwacht complimentje…
Collega Elles zit op de hal ( bij de deur van het
kantoor van Inge) met kinderen te werken.
Inge hoort dat het heel goed gaat en dat de juf
complimentjes uitdeelt aan de kinderen dat ze
het goed doen.
Maar dan heeft Nijs ook een onverwacht
complimentje voor Elles:
“Dat komt omdat jij het zo goed uitlegt”

