Sponsor:

Kbs de Polhaar van Ittersumstraat 7, 7721 DL Dalfsen 0529-432760
Polhaar+
Nieuwe Uitleg 2,
7721 BN Dalfsen 06-25100671
www.polhaar.nl
info.polhaar@catent.nl
@depolhaar

Dalfsen, 25e jaargang nummer 8

2 t/m 11 november 2018

AGENDA

februari 2018

Vrijdag 2 november: Allerzielen

Van de directeur, Antoinette Holterman
De herfst heeft echt zijn intrede gedaan en wat fijn dat de
verkeerswerkgroep, in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland, de fietsen van alle leerlingen heeft gecontroleerd.
Ze fietsen weer veilig van en naar www.debaronesdalfsen.nl
school…
Ook hebben we de eerste ziekmeldingen van leerlingen alweer
ontvangen, het hoort erbij...
Het is niet uitgesloten dat leerkrachten zich ook ziek zullen melden en we kennen het probleem... er is echt
een groot lerarentekort! In het westen van het land speelt het erger maar ook r:hier zijn nu al geen invallers
meer te krijgen. Daarom ben ik een “eigen invallijst “ aan het maken van mensen die ik bij nood kan
benaderen. Bent u leerkracht of kent u mensen die ons in geval van nood uit de brand kunnen helpen, geef
het aan mij door!
Daarnaast ben ik ook een protocol aan het opstellen “wat als, wat dan…..”. Wat als we bij afwezigheid van
de leerkracht niemand voor de groep hebben…. Zodra deze is afgerond, zal ik deze met u delen.

Brief toestemming gebruik beeldmateriaal
Morgen krijgen alle kinderen een brief mee naar huis waarin we toestemming vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en
delen van beeldmateriaal op internet.

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Volgende week krijgen de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 een uitnodiging mee met de datum én
het tijdstip waarop u op school verwacht wordt voor een voortgangsgesprek over uw kind. Mocht u
onverhoopt niet kunnen, dan kunt u onderling ruilen via de lijst die in de groep hangt.
Alle gesprekken (dus ook voor de groepen 5 en 6) vinden plaats op de Polhaar aan de van Ittersumstraat.

Opening Naaiatelier Polhaar+
De groepen 5 en 6 hebben in de klas een uitnodiging ontvangen voor de opening van het naaiatelier Sam
Sam. Het naaiatelier zit net als de Polhaar+ in het gebouw van basisschool de Uitleg.
2 dagdelen per week is het naaiatelier open. Statushouders en vrijwilligers kunnen elkaar hier ontmoeten.
Er wordt Nederlands gesproken en de grondbeginselen van het naaien op een naaimachine worden
aangeleerd. Samen worden er mooie producten gemaakt.
Wanneer u een kijkje zou willen nemen, dan bent u van harte welkom op dinsdag 6 november a.s. om 16.00
uur. Het naaiatelier Sam Sam wordt dan officieel geopend door de burgemeester.

Motorische screening tijdens de gymles
In de periode van 5 t/m 9 november zal tijdens een reguliere gymles een screening op motorische
vaardigheden en algehele fitheid plaatsvinden. Deze screening wordt uitgevoerd door de buurtsportcoach,
fysiotherapie Dalfsen en de groepsleerkracht. Het doel van deze screening is om zicht te krijgen in de
motorische vaardigheden en algehele fitheid van kinderen. De resultaten van deze screening per kind zijn
vertrouwelijk. Alleen de totaalscores van de deelnemende scholen zullen aan de ouders kenbaar gemaakt
worden via een extra bijlage in de nieuwsbrief. Zijn er signalen van motorische aard dan benoemen wij dit
met deze ouders tijdens de 10-minutengesprekken.
Het meedoen aan de screening is niet verplicht. Wilt u niet dat uw kind gescreend wordt, geef dit dan door
aan de betreffende groepsleerkracht.

Voorstellen Veronie van Glansbeek
Hallo! Ik ben Veronie van Glansbeek. Deze week ben ik bij de Polhaar begonnen als
vrijwilliger bij de klassen in de onderbouw.
Ik ben 33 jaar en met mijn man woonachtig in Dalfsen. Op dit moment volg ik de
studie HBO Bachelor Pedagogiek bij de NTI; ik ben halverwege het eerste studiejaar.
Ik heb echter wel een hele andere achtergrond: ik heb de bibliotheekopleiding
gedaan en heb een aantal jaren in de bibliotheek Zwolle Centrum gewerkt als
bibliothecaris. Vanwege bezuinigingen en gebrek aan doorgroeimogelijkheden heb
ik ander werk gezocht en ben een aantal jaren secretaresse geweest. Dat werk gaf
me onvoldoende plezier, daarom heb ik een loopbaantraject gevolgd en ontdekt wat voor werk ik dan wel
zou willen doen en daar is pedagogiek uit gekomen. Ik hoop bij de Polhaar ervaring op te doen in de
onderbouw. Ik zal dit schooljaar in eerste instantie op de woensdag en de donderdag aanwezig zijn.

Allerzielen
Vanuit de katholieke traditie wordt morgen 2 november Allerzielen gevierd,
een dag waarop we het leven van de mensen eren die we door de dood
moeten missen.
Herinnering, respect en bewondering voor deze mensen wordt uitgesproken.
Deze traditie krijgt ook aandacht op school.
In de groepen wordt morgen de groepskaars aangestoken en denken we samen aan
het waardevolle dat mensen voor elkaar betekenen en blijven betekenen, ook als ze
gestorven zijn.
Dit jaar denken we aan alle overleden opa’s en oma’s van onze leerlingen en ook
aan hen die verdrietig zijn.

Bazaar Rosengaerde
In zorgcentrum Rosengaerde organiseren wij elk jaar een Bazaar. Deze is voor iedereen toegankelijk.
Dit jaar is de bazaar op woensdagmiddag 28 november van 14.30-18.00. De opbrengst van de Bazaar komt
ten goede voor het welzijn van de ouderen. Ook voor de kinderen hebben we leuke activiteiten. Waaronder
een kleurplaat actie! Uiteraard mag deze ook op andere manieren worden gedecoreerd!
Bijgesloten in de bijlage vindt u de kleurplaat. Wij zouden het leuk vinden als u deze zou willen uitdelen aan
de kinderen die mee willen doen. Zij mogen deze inleveren tot en met vrijdag 24 november bij de receptie
van Rosengaerde. Samen met bewoners kiezen we 3 winnaars.
De kinderen kunnen op die woensdagmiddag komen kijken of ze in de prijzen zijn gevallen.

De Vogelvriend
Vogelvereniging de Vogelvriend (www.vogelvrienddalfsen.nl) organiseert haar
jaarlijkse vogelshow in de Panoramazaal van de Trefkoele+ in Dalfsen.
Tijdens deze show nodigen wij de schooljeugd van groep 7 en 8 uit, om tijdens de
openingsuren van de show als jury op te treden om “Dalfsens Mooiste” vogel uit
te kiezen.
De prijsuitreiking van de jeugdpublieksprijs “Dalfsens Mooiste” is
zaterdagmiddag 10 november om 15.00 uur . Uiteraard zijn vrienden, familie en bekenden ook van harte
welkom. De toegang is gratis.
Openingstijden: vrijdag 9 november van 10.00 – 22.00 uur en zaterdag 10 november van 10.00 – 15.00 uur

Workshop programmeren met Mirco:Bit in de bibliotheek
Heb je gevoel voor techniek en vind je programmeren interessant? Volg
deze workshop, leer programmeren en speel mee. De Micro:Bit is een
minicomputer met 25 ledlampjes en diverse sensoren. Het doet een beroep
op je creativiteit en is heel handig om online mee te programmeren. We
werken met leskaarten met leuke en uitdagende games, animaties, teksten en cijfers. De workshop is
geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en kost 3 euro p.p. Tijden: 14.00-15.00 uur en van 15.15-16.15 uur.
Graag aanmelden via onze website https://www.bibliotheekdalfsen.nl of email info@bibliotheekdalfsen.nl.

Dag van de jonge mantelzorger
1 op de 5 kinderen in Nederland groeit op met zorg thuis. Voor deze kinderen (jonge mantelzorgers) worden
2 activiteiten georganiseerd rondom de dag van de mantelzorg. Zie bijlage.

Herfst
Groep 1/2B aan de slag met het inrichten van een herfstwinkeltje. Aan de hand van een woordveld
( wat hebben we nodig?) en het maken van een prijslijst hebben de kinderen met wat hulp van de juf een
fantastische hoek ingericht.
Wat een enthousiasme, betrokkenheid en eigenaarschap!

Maandag ging groep 3 voor het eerst
gymmen in de Trefkoele. Het was met
name voor de jongens na afloop even
zoeken waar hun kleding precies
lag. Er was een broek over, maar die
was duidelijk niet van de jongen die
geen broek had. Na wat zoeken, bleek
een andere jongen inderdaad de
verkeerde broek aan te hebben.
Maar.... was die broek wel van degene
zonder broek?
Na wat twijfel kwam uiteindelijk het
verlossende antwoord: "Ja, juf, ik heb
even geruikt, dit is mijn broek!"

