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AGENDA

februari 2018

Vrijdag 7 september:

8.30-8.45 uur Inloop voor ouders Polhaar+ ( die nog niet zijn wezen kijken)
9.00 uur Openingsviering in de kerk
17.30 tot 20.00 uur Beginfeest

Van de directeur, Antoinette Holterman
Welkom!
Afgelopen maandag zijn we het schooljaar weer gestart
…..vol spanning en verwachting kwamen de leerlingen op
www.debaronesdalfsen.nl
onze twee locaties binnen. Waar en naast wie zit ik? Hoe
is de juf? Wat gaan we doen en wat gaan we leren? Voor
onze nieuwe leerlingen was het natuurlijk helemaal
r: heeft, fijn!
spannend en toch merk je dat iedereen al heel snel zijn draai en plekje gevonden
Ook zijn we gestart met het continurooster, alle kinderen hadden hun lunchpakketje mee en mede dankzij
de ondersteuning van een aantal ouders verliep het buitenspelen naar wens.
Iedere dag hebben wij kort de regels geëvalueerd en daarmee aan het eind van de week de afspraken zo op
papier staan dat het voor iedereen duidelijk is.
Morgen openen we ons schooljaar om 9.00 uur in de kerk en ’s avonds is er het traditionele openingsfeest
georganiseerd door de Oudervereniging. U bent bij beiden van harte welkom en hopen u te ontmoeten.
Wij als team hebben er weer zin in en hopen er met de leerlingen en u een fantastisch schooljaar van te
maken!

Openingsviering
Morgen! openen we het schooljaar in de kerk. Alle kinderen lopen in een grote stoet vanuit school naar de
kerk. U bent als ouder van harte welkom in de kerk om de dienst mee te vieren.
Deze viering die om 9 uur begint zal ongeveer 30- 45 minuten duren.

Beginfeest
Het beginfeest is morgen van 17.00 tot 20.00 uur. We vragen u zoveel mogelijk om op de fiets te komen.
Lukt dat niet, dan graag de auto bij de Trefkoele parkeren. Iedereen is van harte welkom!
De kinderen krijgen een strippenkaart. Ouders en niet-schoolgaande kinderen kunnen een strippenkaart
kopen.

Polhaar+
De kinderen van groep 5 en 6 zijn op vrijdagmiddag op de Polhaar. Hier wordt handvaardigheid gegeven.
Vanaf deze locatie gaan ze ook naar huis.
Wilt u voor ziekmeldingen van kinderen van groep 5 en 6 rechtstreeks naar de Polhaar+ bellen?
Het nummer is: 06-25100671

Bobo, Okki, NGJ enz.
In de hal van de Polhaar liggen exemparen van de Bobo ( kleuters), Okki ( groep 3), National Graphic Junior
( groep 6,7,8) en Wild van Freek ( groep 4,5 en 6), een soort voorproefjes om een abonnement op deze
bladen te kunnen nemen. Op de Polhaar+ de bladen National Graphic Junior en Wild van Freek. Mocht u
belangstelling hebben dan kunt u een exemplaar meenemen.

Luizen
Woensdag is er geen luizencontrole geweest. Al een tijdje zijn er plannen om de luizencontrole op een
andere manier invulling te geven. De huidige manier van controleren is tijdrovend voor een kleine club
ouders en het rendement daarvan is niet groot. Het nieuwe beleid kon voor de vakantie niet worden
afgerond, vandaar dat we nu het streven hebben om na de herfstvakantie hiermee te starten. We houden u
op de hoogte in het Polhaarnieuws.
En ondertussen: Vooral doorgaan met het controleren van uw eigen kinderen want de luizen zijn
hardnekkig.

Open monumentendag
As zaterdag 8 sept gaan Jennifer Schiller (moeder van Elke groep 6, Rosalie groep 4A en Bram groep 1-2B) en
Sandra Gerrits (moeder van Jilmar, groep 6), samen fluiten om 14:00 tot 14:30 tijdens Open
Monumentendag in de RK kerk.

Herinnering 4 x 4 voetbaltoernooi
De toernooicommissie van FC Dalfsen organiseert dit jaar het “De Kleine Kornuiten 4x4 voetbaltoernooi” op
21 september Het toernooi is voor kinderen van groep 2 tot en met 8. In de bijlage treft u meer informatie
aan. De kinderen hebben tot 10 september de tijd om zich op te geven. Zie bijlage.

Welkom!
Madelief Reinders, Sarah van der Grijn, Hidde Niens, Sem Eilert, Levan
Tammeling, Siyam Dedefo Beriso Ano, Tijl Hidding, Veerle Schuiringa,
Jitske van Eerbeek, Nijs Lenferink, Anne-May Gerrits, Milo ter Wijlen,
Seb Grotenhuis en Noëlle Klunder zijn vlak voor, in of direct na de
zomervakantie vier jaar geworden.
Sam Veneman, Evy Hartkamp en Benthe van der Meijden worden
verderop in september vier jaar.
Lidia Dobrychlop, Anniek Brill, Sofia Ferreira Sierat en Luca Rondhuis zijn
de kleuterbouw komen versterken. Coen Brill groep 4A en Thomas Rhee
groep 8
Wij wensen de kinderen en hun ouders een prettige tijd op onze school.

