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Van de directeur, Antoinette Holterman
r:

Wat is de school weer prachtig versierd, we vieren
morgen CARNAVAL !
Carnaval is niet alleen voor velen een prachtig feest maar heeft vanuit de katholieke identiteit ook zeker zijn
symboliek. Daarom een klein stukje achtergrond:
Carnaval (ook wel 'Vastenavond' - vooravond van het vasten) is van oorsprong een katholiek feest, dat
mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag.
Aswoensdag is de dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen
getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.
Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond; de Vastenavond. Tot dinsdagnacht 24:00
uur mag er nog gefeest worden, dan is het voorbij en begint de veertigdaagse vastentijd tot het paasfeest.
Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt
gevierd. Dit is namelijk de eerste zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente. De zevende
zondag voorafgaande aan Paaszondag is de carnavalszondag.
Ik wens u allemaal een heel fijn weekend toe!

Staken op 15 maart a.s.
In de week van 11 maart zal er door AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek een actieweek georganiseerd
worden voor meer investeringen in het onderwijs. Als afsluiting is er op 15 maart weer een landelijke
stakingsdag.
Een aantal leerkrachten van Kbs de Polhaar ondersteunt de actie en heeft aangekondigd op 15 maart te
willen staken. Ter verduidelijking: staken is een recht van de individuele medewerker/ groepsleerkracht. Een
staker mag je niet vervangen gedurende zijn/ haar afwezigheid.
Dit betekent dat de leerlingen uit groep 1-2D van Marloes Ammerlaan, groep 4a van Els Niemeijer, groep 7
van Vera Hoek en groep 8 van Emmy Warrink op 15 maart niet naar school komen en dus geen les hebben.
Aangezien het een beperkt aantal groepen betreft heeft het managementteam (MT), in overleg met de
medezeggenschapsraad van onze school, besloten dat de andere groepen gewoon naar school komen en les
krijgen van de desbetreffende groepsleerkracht.
De ouder(s), verzorger(s) van groep 1-2D, 4A, 7 en 8 hebben hier persoonlijk bericht van ontvangen.

Duurzaamheidsproject van start
Zoals vorige week in het Polhaarnieuws is gemeld gaat het project Chocolade in het kader van Duurzaamheid
volgende week van start. De kick-off is dinsdagmiddag.
De groepen 5 en 6 gaan hiervoor om 14.15 uur naar de Polhaar.
De kinderen gaan dus vanaf de Polhaar naar huis of kunnen daar worden opgehaald.

We gaan beginnen!!
Zaterdag 9 maart a.s. willen wij vanaf 9.00 uur een start
gaan maken met ons Groene Schoolplein!
Tijdens het openingsfeest (en de weken daarna) hebben
veel enthousiaste ouders zich opgegeven om op allerlei
mogelijke manieren te ondersteunen, super!
Marian Dekker (moeder van Max groep 5 en Fabian
groep 1-2) heeft zich opgegeven als projectleider voor
dit eerste deel en de mensen gemaild om te komen
helpen.
Helaas vallen de reacties tegen en vragen wij ons af of
we het wel door moeten laten gaan, maar wat zal dit een teleurstelling zijn voor onze leerlingen …..U komt
toch ook helpen?? Voor meer informatie en/of aanmelden voor deze leuke dag:
Mariandekker2015@gmail.com of 06-19636643

Carnaval
Ter herinnering:
Vrijdag 1 maart: Carnaval
Vrijdag 1 maart vieren we met alle groepen carnaval op de Polhaar.
De kinderen worden om 8.30 uur in hun mooiste, gekste en origineelste creaties in hun eigen groep verwacht. Groep 5
zit in de hal en groep 6 in het speellokaal.
Alle kinderen moeten vandaag hun eigen pauzehapje en drinken meenemen. En de groepen 5 t/m 8 ook hun lunch.
Er wordt gezorgd voor voldoende versiering; confetti wordt niet gebruikt en dienen kinderen ook thuis te laten i.v.m.
het opruimen nadien.
Maandag 4 maart: Gekke harendag
Alle kinderen mogen die dag met “Gekke Haren” op school komen. Wél hebben we gewoon lessen.
De carnavalscommissie

Waterpokken
In groep 1-2B heerst waterpokken. Zwangere vrouwen die geen waterpokken hebben doorgemaakt ( en niet
gevaccineerd zijn) wordt geadviseerd contact met kinderen en volwassen die ( mogelijk) waterpokken hebben te
vermijden. Het advies is om contact op te nemen met huisarts of verloskundige als er toch contact is geweest.

Onze kinderen zoeken verkeersouders!
Help jij onze kinderen veilig van en naar school? Jouw kind elke dag weer veilig thuis? Daar doe je toch alles
voor? Als verkeersouder help je jouw kind en al onze kinderen om veilig op school en thuis te komen. In de
bijlage vind je een beschrijving van onze taken.
Om de doorstroming en het behoud van verkeersouders bij de Polhaar/Polhaar+ te waarborgen zijn we
dringend op zoek naar één of twee personen die onze groep willen komen versterken. Wij kunnen je hulp
goed gebruiken, dus wacht niet af wat anderen doen, maar zet je vandaag nog in voor de veiligheid van je
kind(eren)! Voor opgave of meer informatie contact opnemen met Stephanie Rhee via
verkeersoudersdepolhaar@catent.nl

