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AGENDA
februari 2018
Vrijdag 22 maart:
Finales schoolhandbaltoernooi
Maandag 25 maart: Studiedag voor het team, Kinderen vrij!
Woensdag 27 maart: Groep 7 naar Hörstel

Van de directeur, Antoinette Holterman

22 t/m 29 maart 2019

www.debaronesdalfsen.nl

r:

Aanstaande maandag hebben we met het voltallige team een studiedag.
Mooie momenten om met elkaar een aantal zaken op te pakken, te bespreken
en elkaar te ontmoeten!
Op de agenda staat o.a. het zogenaamde werkverdelingsplan. De CAO-partijen
vinden het van belang dat in de onderwijssector professionele ruimte wordt
benut en de professionele dialoog meer en beter gevoerd wordt. Daarom zijn ze
op zoek naar het op papier zetten van een aantal afspraken die juist de
professionele dialoog stimuleren. Als uitwerking hiervan vinden de CAO-partijen
het belangrijk dat het team het voortouw neemt bij het opstellen van een
zogenaamd werkverdelingsplan.
Verder presenteren de vier PLG’s (professionele leergemeenschappen; een soort werkgroepen) waar ze mee bezig
zijn. We hebben een PLG voor meer-en hoogbegaafdheid, het optimaal inzetten van het leerlingvolgsysteem, ICT en
het onderzoek creatief denken in groep 5 t/m 8 waar we als Academische Opleidingsschool vorm aangeven.
We scherpen met elkaar een aantal schoolregels aan en gaan het continurooster wederom evalueren.
Vanzelfsprekend zullen we een aantal zaken weer met u delen!

GRATIS TEGEL AFHALEN EN GRATIS TUINPLANTEN
Kom op zaterdag 23 maart 2019 tussen 10.00- en 15.00 uur met een tuintegel naar een
Intratuinvestiging. Daar staan vrijwilligers van Groei en Bloei klaar om de tegel in
ontvangst te nemen. Je ontvangt vervolgens twee gratis tuinplanten naar keuze en
praktische adviezen om de eigen tuin te vergroenen. Je kunt onder meer kiezen uit
vrouwenmantel (Alchemilla), ijzerhard (Verbana), annemonen en zonnehoed (
Echinacea). Maximaal 1 tegel per persoon . (Kijk voor een overzicht van inleverpunten
op www.groei.nl
En laten wij nou die gratis tegel hebben!!!!
Aanstaande zaterdag staan er vanaf 8.00 uur weer een aantal enthousiaste ouders
op ons schoolplein om het verdwaalbos af te maken, kom gerust langs!!!!!

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

PLG academische opleidingsschool
Zoals in een eerder Polhaarnieuws aangegeven wordt er op de Polhaar
gewerkt met professionele leergemeenschappen (PLG’s). Zo is er ook een
PLG academische opleidingsschool. De leraren van de PLG onderzoeken
samen met mij, Corien Nijhuis (wpo-leerkracht groep 4b), een onderwerp
binnen de school. We willen hiermee het onderwijs blijven verbeteren, wat
tevens mijn afstudeeropdracht is. Dit jaar richt het onderzoek zich op de
21e -eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden en manieren van denken
die kinderen later nodig hebben in de (veranderende) maatschappij. Het
onderzoek richt zich op de vaardigheid creatief denken binnen de groepen
5 tot en met 8. Creatief denken houdt in dat kinderen een onderzoekende
en ondernemende houding aannemen, dat ze gaan denken buiten de gebaande paden en dat ze ervaren dat
je veel kunt leren door het maken van fouten. Iedere week komt een fase van creatief denken aan bod. Eerst
oriënteren en daarna onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren. Om de kinderen mogelijkheden tot
onderzoeken te bieden is er voor gekozen om te starten met het project duurzaamheid. In de groepen 5 tot
en met 8 is dit uitgewerkt in het thema chocolade. De kinderen onderzoeken vragen, zoals: ‘’Wat is
duurzaamheid? Hoe duurzaam is chocolade? En wat is het verschil tussen duurzame chocolade en nietduurzame chocolade?’’.
Ondanks dat de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 niet worden meegenomen in het onderzoek,
ontdekken zij ook wat duurzaamheid is in het thema water. Dit thema is gekoppeld aan de vastenactie:
‘’Schoon water verandert alles!’’. De kinderen maken kennis met het doen van onderzoek door bijvoorbeeld
een woordweb te maken en door te bedenken wat ze nog graag willen weten. Niet alleen ik doe dus
onderzoek, maar ook de kinderen van de Polhaar doen onderzoek!

De week van de Lentekriebels: 18 t/m 22 maart 2019
Het thema van de Week van de Lentekriebels is: ‘Ik wil het graag weten’. Een
uitdagend thema over de gezonde nieuwsgierigheid van kinderen naar
relaties, vriendschappen en seksualiteit. |EVT verwijderen: Onze methode
voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Kwink' ondersteunt de Week van de
Lentekriebels, omdat zij als makers een belangrijke aansluiting met Sociaal
emotioneel leren (SEL) zien. SEL staat aan de basis van een veilige school en
gezonde groei van iedere leerling. Die gezonde groei heeft alles te maken met
relationele vorming, één van de aspecten van de Week van de Lentekriebels.| Relationele en seksuele
vorming op jonge leeftijd draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van het kind en een positieve
seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Een algemene reden om
aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit in het algemeen is dat sinds 2012 het thema seksualiteit is
opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daardoor verplicht aandacht te besteden
aan dit onderwerp. In deze week zal in elke groep aandacht besteed worden aan het onderwerp 'Ik wil het
graag weten'. Meer informatie vindt u op: https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/week-van-delentekriebels/

Week van Mooi Schoon ( ROVA) woensdag 3 april
Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 april vindt de Week van Mooi Schoon plaats. Een
jaarlijkse actieweek voor basisscholen in ROVA-gemeenten. In deze week komen 10.000
leerlingen van verschillende scholen in actie en gaan ze samen aan de slag om zwerfvuil
in hun eigen omgeving op te ruimen. Voorzien van opvallende hesjes en verschillende
hulpmiddelen zoals grijpers, handschoenen, knijpertjes en vuilniszakken komen de
leerlingen in actie voor schone straten.
De Polhaar doet op woensdag 3 april mee aan deze actie met alle leerlingen.

Week van Zorg en Welzijn
Groep 7 heeft op 11 maart 2019 een heel leuk uitje gehad naar Rosengaerde voor de Week van
Zorg en Welzijn. Eenmaal daar werden we warm verwelkomd. Toen werd de groep in tweeën
gesplitst. De ene groep kreeg een rondleiding en de andere gingen een spel doen in de beweegtuin
waar ook nog werd uitgelecht waarvoor het bedoeld was en daarna in de kleine supermarkt
gekeken. Na de rondleiding en het spel kregen we wat te drinken en een spekje. Op het laatste
moesten we een groep van 5 vormen en samen met je groepje het vragenblad invullen over deze
ochtend.
Groetjes Lyan Feijen en Marleen van der Vegt uit groep 7

Handbalfinales
Super! Handballers wat hebben jullie goed gespeeld. Maar liefst 4 teams
van onze school staan in de (kruis) finales.
Hieronder tref je een bericht aan van de organisatie van het toernooi.
Wat was het weer een leuke handbalmiddag. Hopelijk hebben jullie net zo
genoten als wij!
Vrijdag 22 maart a.s. spelen we de (kruis)finales. Hieronder vind je de teams
die door zijn en op welke tijden ze spelen.
Finales vrijdag 22 maart
Kruisfinales Wedstrijdnr Thuis
Uit
16:30
1
Spiegel J2
Sjaloom J1
16:45
2
Polhaar J2
Polhaar J3
17:00
3
Polhaar M1
Heilig Hart M1
17:15
4
Polhaar M2
Heilig Hart M2
Finales
Thuis
Uit
17:35 (2x 10 min) Winnaar Jongens finale 1 Winnaar Jongens finale 2
18:00 (2x 10 min) Winnaar Meisjes finale 3 Winnaar Meisjes finale 4
Mocht je niet in de (kruis)finale staan, dan nodigen we je van harte uit als
supporter!
Hopelijk tot vrijdag!
Groeten van de organisatie van het Lisam - DC Consult Schoolhandbaltoernooi
Wij wensen jullie HEEEEEEL VEEEEEEEEL PLEZIER en SUCCES!

