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Woensdag 10 oktober:

Trefbaltoernooi

Van de directeur, Antoinette Holterman
www.debaronesdalfsen.nl
Deze week is het de nationale onderwijsweek, ieder jaar een week vol positieve,
landelijke aandacht voor het onderwijs. In dat kader had ons College van bestuur
Catent de gastspreker Zachary Walker voor al hun medewerkers uitgenodigd. Dr.
r:
Zachary Walker is een Amerikaanse academicus, auteur en spreker en heeft de
afgelopen vijf jaar lesgegeven op een universiteit in Singapore. Op dit moment is
hij werkzaam in Londen. Zachary houdt zich o.a. bezig met de educatieve
neurowetenschappen en heeft ons een zeer inspirerende interactieve presentatie
gegeven! Hoe prikkelen we de hersens van onze leerlingen oftewel “hoe stimuleer je de concentratie en
motivatie van de leerlingen en ze dus betrokken”. Hij benoemde 12 heel verschillende effecten: Bewegen,
lachen, relatie, uitdaging ,muziek, relevantie benoemen, zijn enkele voorbeelden; de leerkrachten gaan er
zeker een aantal inzetten. Door ze met ons op een interactieve manier te bespreken en te laten ervaren,
hadden wij een heel inspirerende en fantastische studiemiddag!
Ook wilde hij graag iets meer weten over het Nederlandse onderwijs (binnen Catent). Afgelopen maandag
hebben wij hem op de Polhaar mogen ontvangen en trots iets van onze school laten zien. Het mooiste
compliment wat hij ons gaf was dat de leerlingen zoveel plezier uitstraalden. En daar doen we het voor!

Mag ik bij jou… mijn huiswerk maken?
Zoals u misschien gehoord heeft, is er een groot tekort aan pleeggezinnen. Ook in Overijssel. Trias heeft
daarom in samenwerking met 13 gemeenten een campagne opgezet om meer pleeggezinnen te werven.
Elke maand staat een andere gemeente centraal en in oktober is dat de gemeente Dalfsen. Een maand lang
pleegzorg in de lokale spotlights en een informatieavond over pleegzorg op dinsdag 9 oktober in het
gemeentehuis in Dalfsen.
Voor een van de acties in gemeente Dalfsen is onze medewerking gevraagd: ‘Doneer je schoolhek’. Hiermee
attenderen we niet alleen ouders/verzorgers op pleegzorg en de informatieavond, maar ook
voorbijgangers.
Door de samenwerking tussen gemeente, jeugdzorg, scholen, kerken en sportverenigingen is er een enorm
bereik en hopen we dat er ook meer pleegouders in de gemeente Dalfsen komen. Zodat kinderen niet alleen
op school, maar ook daarvoor en daarna een warme plek hebben waar ze zich goed en veilig voelen.
Zie hieronder voor meer informatie.

Gewone mensen gezocht voor een bijzonder kind!
Ieder kind heeft het recht om in een liefdevol gezin op te groeien. Lukt dit (tijdelijk) niet in het eigen gezin
dan biedt een gezinsvervangende situatie zoals pleegzorg een goed alternatief. De vraag naar pleeggezinnen
groeit. Ook in Dalfsen! Daarom houdt gemeente Dalfsen samen met jeugdhulporganisaties Trias en Timon
dinsdag 9 oktober om 19.30u in het gemeentehuis van Dalfsen een vrijblijvende informatieavond over
pleegzorg. Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen. Pleegzorgbegeleider Eric
legt uit: “We zoeken juist gewone mensen die zich in willen zetten voor een bijzonder kind. Stabiliteit en
veiligheid kunnen bieden en openstaan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend,
(buitenshuis ) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken
screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.” Aanmelden voor de informatieavond kan HIER.

Groep 4 Eerste Communie
Morgen krijgen de kinderen van groep 4 een brief mee met informatie over de Eerste Communie. De
werkgroep wil graag weten welke kinderen dit schooljaar hun Eerste Communie doen en verzoekt u om het
invulstrookje uiterlijk maandag 15 oktober in te leveren bij de groepsleerkracht, ook wanneer uw kind niet
meedoet.

Buurman, buurvrouw ( 3-7 jaar)
Zaterdag 13 oktober 14.00 uur in Theater de Stoomfabriek
Binnenkort op 13 oktober speelt de prachtige voorstelling Buurman,
Buurvrouw in theater de Stoomfabriek te Dalfsen. Een voorstelling
over Vriendschap, het thema van de Kinderboekenweek en geschikt
vanaf 3 t/m 7 jaar.
Het decor en alle attributen zijn van karton gemaakt. Een
stripverhaal komt tot leven. Deze prikkelende muzikale voorstelling
gaat over buurman en buurvrouw.
Buurman woont in een huis, hij heeft zijn natje en zijn droogje en doet de dingen altijd op dezelfde manier.
Op een dag komt er een buurvrouw naast hem wonen en die doet alles anders. Wat moeten ze tegen elkaar
zeggen? Vanuit de tuintjes verzorgen ze hun bloemen, voeren de vogels en gluren ze naar elkaar zonder een
woord uit te wisselen. Wie zegt het eerst gedag?
Deze voorstelling is ook geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben.

Verkeer
Polhaar+
De verkeersouders van de Polhaar zijn in overleg gegaan met de verkeersouders van de Uitleg.
Ervaringen, regels en meningen zijn naar elkaar toe uitgesproken. In goede samenwerking zijn dit enkele
gemaakte afspraken:
- Niet met de auto parkeren op de wegen, stoepen en grasveldjes rondom de school. Alleen in de
daarvoor bestemde parkeervakken.
- Bij de Uitleg bestaat net als bij de Polhaar een ongeschreven regel dat tijdens halen en brengen van
kinderen eenrichtingsverkeer geldt. Dat is rijden vanaf de Koestraat in een Uvorm rijden rondom de
school en weer wegrijden via de Nieuwe Uitleg. Zie plattegrond
Op de plattegrond kunt u zien waar geadviseerd wordt om de auto neer te zetten.
Koestraat
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Veel kinderen komen met de fiets naar school. De fietsen worden in de daarvoor aangewezen plekken in de
fietsenstalling gezet. ( de leerlingen weten zelf welke plekken bij welke groepen horen).
Na schooltijd is er sprake van een drukke verkeersituatie. Ouders staan hun kinderen op te wachten op de
daarvoor aangewezen plaatsen. ( gelieve niet met de fiets op de straat of stoep te gaan staan, dit belemmert
het parkeren van auto’s en op stoep voor doorstroming).
Er zijn twee FietsOpstelPlaatsen:
Een FOP: bij de “grote boom”op het kleuterplein en de andere FOP bij het grote plein naast het speelveldje.
Het is een kleine moeite om gebruik te maken van de FOP’s.
Dit bevordert de verkeersveiligheid. Wilt u dit ook doorgeven aan grootouders en aan uw oppas?
Voor de auto’s geldt:
- Niet parkeren langs de gele lijn ( u riskeert een boete)
- Als u toch bij school “moet” parkeren, dan aan de kant van school parkeren, niet aan de kant van de
huizen.
- Tijdens haal- en brengtijden van school
hanteren wij eenrichtingsverkeer.
Wij stellen het zeer op prijs als u net als de
leerkrachten zoveel mogelijk bij de Trefkoele of
in de Stickerstraat of Vriesenhof parkeert. Het is
tenslotte maar ongeveer 100 meter.
Laten we als ouders zoveel mogelijk het goede
voorbeeld geven en ons aan de regels houden.
Het gaat tenslotte om de veiligheid van uw
kind(eren).
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Fietscontroles
Nu de dagen weer korter worden en het zicht op de wegen minder, organiseren de verkeersouders i.s.m.
Salland2wielers en VVN op woensdag 17 Oktober 2018 weer de jaarlijkse fietscontrole.
Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden de fietsen gecontroleerd op school.
Dit is vrijwillig en niet verplicht.
De ouders en de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de fietsen.
De fietsen worden door de fietsenmakers gecontroleerd op o.a. verlichting, goed werkende remmen,
reflectors enz.
Dus kinderen en ouders zorg voor goedgekeurde fietsen en de kinderen krijgen een OK sticker.
De woensdagochtend na de herfstvakantie worden de fietsen her gecontroleerd die deze woensdag zijn
afgekeurd. In de bijlage treft u de handleiding voor een fietscontrole aan.

