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Dinsdag 13 november:

Leeftijdgenootjes uit Hörstel op bezoek bij groep 7

Van de directeur, Antoinette Holterman

www.debaronesdalfsen.nl

Afgelopen dinsdag werd het naaiatelier SAMSAM, door
r:
de burgemeester Han Noten, op de Polhaar+ geopend.
Dit naaiatelier is op initiatief van Vluchtelingenwerk
Dalfsen opgezet en wordt gerund door een aantal
vrijwilligers en 14 statushouders die op deze manier in
de Dalfser samenleving kunnen integreren. Daarbij is
het mooi om te zien hoe de verschillende culturen
kennisnemen van elkaars gewoontes en gebruiken.
Hierdoor leren we veel van elkaar en vergroten we het
respect en de waardering voor elkaars cultuur.
Zij maken onder meer tassen, schorten, kussens en mapjes die bij de Wereldwinkel te koop zijn. Er wordt
alleen Nederlands gesproken.
De Uitleg en Polhaar waren ook uitgenodigd om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn en leerlingen
van beide scholen was gevraagd om het lied “Ik wens jou…” te zingen. Dedefo Beriso Ano (vader van Siyam
uit groep 1-2 c op de Polhaar) sprak de vele aanwezigen ook nog toe.
Tijdens de receptie werden we getrakteerd op heerlijke hapjes uit verschillende landen. Wat mooi om als
mondiale school aanwezig te mogen zijn en een bijdrage te kunnen leveren aan dit prachtige initiatief!

Voortgangsgesprekken
Twee keer per jaar nodigen wij u uit om over de ontwikkeling van uw kind te komen praten, de zogenaamde
voortgangsgesprekken.
Er zijn enkele reacties binnen gekomen over het niet meer online kunnen invullen van deze gesprekken. De
reden hiervan is dat wij als team op zoek zijn naar een effectieve(re) manier van plannen. Daarom zijn wij dit
schooljaar gestart met het meegeven van een papieren uitnodiging waarop de dag en tijd staan waarop wij
graag met u in gesprek gaan. Wij zullen deze vorm met elkaar evalueren en uw reacties meenemen.

Kinderkoor
Het kinderkoor zal op 24 december tijdens de kinderdienst van kerstavond om
19.00 uur zingen in de kerk. Vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan op!
We repeteren vooraf 4x op maandagmiddag uit school tot 15.30 uur op het
hoofdgebouw van de Polhaar. We starten op maandag 26 november.
Je kunt je opgeven door een appje te sturen of even te bellen naar Jennifer
Schiller: 06 30457625
We hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hörstel groep 7
Wanneer? Dinsdag 13 november
De kinderen worden om 9.15 uur verwacht in de groep. De tussendoortjes graag meegeven (lunch mag
natuurlijk ook).
Om 12.00 uur wordt er geluncht. Helpt u met het assisteren? Dan graag 11.45 uur aanwezig om de boel klaar
te zetten. We eten in de grote hal. De lunch kan dan ook gebracht worden.
Om 13.15 uur vertrekken we vanaf school naar de Trefkoele voor het middagonderdeel. Begeleiders worden
verzocht om op school te komen en mee te lopen naar de Trefkoele. We hebben nog 2 begeleiders nodig
voor de middag. Graag opgeven bij de leerkracht!
Rond 15.30 uur zijn we in de Trefkoele klaar. De begeleiders zijn nu vrij om te gaan. De kinderen zwaaien de
Duitse kinderen nog uit en zullen rond 15.45 uur vanaf de Trefkoele zelf naar huis gaan.

Jeugdsportmonitor
Hieronder treft u hieronder de uitnodiging aan om deel te nemen aan de jeugdsportmonitor.

UITNODIGING JEUGDSPORTMONITOR 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Dalfsen de
Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en
leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de
school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het
schoolgezondheidsbeleid.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het
invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op
dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt
invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op
onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle
deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018dePolhaar
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marco Hollak van de gemeente
Dalfsen (m.hollak@dalfsen.nl) of met Marieke van Vilsteren van Sportservice Overijssel
(mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

