Sponsor:
Als

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

Voor al uw vragen rondom spreken en voeding:

www.logopedie-dalfsen.nl

Dalfsen, 25e jaargang nummer 28

12 t/m 19 april 2019

AGENDA
februari 2018
Vrijdag 12 april:
Koningsspelen en Finale Schoolvoetbaltoernooi
Zondag 14 april:
Palmpasen 9.00 uur in de kerk
Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april: Centrale Eind Toets groep 8
Donderdag 18 april: Witte Donderdagviering en Eitje tik wedstrijd, hardgekookt EI meenemen
www.debaronesdalfsen.nl
Vrijdag 19 april:
Goede Vrijdag, vrij!
Maandag 21 april:
Tweede Paasdag, meivakantie tot en met Vrijdag 3 mei.

Van de directeur, Antoinette Holterman

r:

Aankomend weekend vieren we Palmpasen; het begin van de goede Week…Jezus eindigt de reis die hij
maakte in Jeruzalem. De mensen in de stad zijn vol hoop. Ze hebben veel over Jezus gehoord en hopen dat
hij hen zal bevrijden, want Israël lijdt onder de bezetting van de Romeinen.
Palmzondag Rood is de kleur van enthousiasme en van aanstekelijkheid. Jezus is zijn weg begonnen met het
roepen van een paar vrienden. Nu is er een enorme menigte die voor Hem juicht en Hem als koning
ontvangt. Ze zwaaien met takken en spreiden hun jassen uit op de straat, als een rode loper. Hosanna voor
de Zoon van David!
Witte Donderdag
Lichtblauw is de kleur van vergeving, van
opnieuw mogen beginnen. Vandaag viert
Jezus met zijn vrienden voor de laatste keer
het Avondmaal. Hij vraagt hen om steeds als
ze met elkaar de maaltijd vieren, aan Hem te
denken.
De nacht van donderdag op vrijdag in de Goede Week
Donkerblauw is de kleur van de nacht. In deze nacht ging Nicodemus naar Jezus, om Hem beter te leren
kennen. In deze nacht gebeurt het tegenovergestelde: Petrus, die zoveel van Jezus hield en zoveel van Hem
had geleerd, zegt tot drie keer toe dat hij Hem niet kent. Zo bang is Petrus dat hij ook gevangen genomen zal
worden. Hij laat Jezus in de steek.
Goede Vrijdag
Paars is de kleur van Goede Vrijdag. Het is de kleur van vriendschap door dik -en-dun, waarin het vrolijke
rood en het donkere blauw samen komen. Het is een verdrietige dag: Jezus sterft aan het kruis. Toch heet
deze dag ‘Goede Vrijdag’: Omdat Jezus liet zien hoeveel Hij van de mensen houdt, zelfs al kost Hem dat zijn
eigen leven.
Stille Zaterdag
Deze dag heeft geen kleur,,, Het is stil. Jezus is in het graf gelegd. Maar God laat Hem niet in de steek. Over
Stille Zaterdag is weinig te vinden in de kinderbijbels. Het is een dag van wachten. Een dag van uitzien naar
wat gaat komen.
Pasen
Het licht breekt door! Jezus is opgestaan. Hij leeft. Vandaag komen alle kleuren van vriendschap bij elkaar, in
het witte licht van de kaars. Als je met een prisma naar de kaarsvlam kijkt, breekt het licht uiteen in zeven
kleuren. Zo komen in het Licht van Pasen alle aspecten van vriendschap bij elkaar. Jezus is een Vriend
gebleken door dik-en dun. Zijn vriendschap blijft altijd bestaan. Jezus is een vriend voor het Leven!

Vastenactiedoosje
Tijdens de Witte Donderdagviering op school worden de vastenactiedoosjes ingeleverd. De vastenactie heeft
dit jaar als thema: Schoon water verandert alles. Wilt u de doosjes uiterlijk woensdag 17 april meegeven
naar school? De kinderen van groepen 4 doen niet mee met deze actie i.v.m. de eigen actie die zij houden
voor Mees Dekker, in het kader van de Eerste Communie.

Koningsspelen 1 t/m 4
Morgen zijn de Koningsspelen! De weersvoorspelling geeft aan dat het fris wordt.
Veel spelletjes zijn buiten. Wilt u hier rekening mee houden? Reminder: de kleuters hoeven deze dag geen
tas mee, de groepen 3 en 4 wel! De kinderen zijn om 12.15 uur vrij.

Koningsspelen 5 t/m 8
De koningsspelen gaan door!!!.
Wilt u er rekening mee houden dat het morgen koud wordt. De kinderen zijn vanaf 9.15 uur tot 15.00 uur
buiten. Er wordt geadviseerd om voldoende warme kleding mee te nemen bijv. trainingsjasje, shirt met
lange mouwen, lange sportbroek. Vergeet u ook niet om eten en drinken mee te geven.
Groep 5 en 6 starten deze dag op de hoofdlocatie!!!
We gaan met z'n allen op de fiets richting het sportpark. Aan het einde van de dag om 15.00 uur kunnen de
kinderen hier opgehaald worden of zelfstandig naar huis fietsen.
Het Polhaarshirt moet maandag 15 april a.s. ongewassen bij de groepsleerkracht ingeleverd worden.

Schoolvoetbaltoernooi
De meiden uit groep 8 zijn bij de eerste twee geëindigd in hun poule bij het schoolvoetbaltoernooi en door
naar de halve finale op vrijdag 12 april op het sportpark in Hoonhorst. Deze toppers spelen hun wedstrijd om
18.15 uur en kunnen aanmoedigingen goed gebruiken. Zet 'm op meiden!
Meer informatie is te vinden op schoolvoetbal.net

Eitje tik
Op Witte Donderdag mogen alle kinderen een hard gekookt ei meenemen voor het schoolkampioenschap
“eierentikken”. De kinderen zullen eerst onderling in de groep strijden om de beste eiertikker en daarna zal
de winnaar van elke groep het opnemen tegen een andere winnaar, tot uiteindelijk de schoolkampioen
overblijft. Ook op de Polhaar+ wordt gestreden voor de eiertikkampioen!
De kinderen moeten hun ei dus heel op school zien te krijgen: hardgekookt en goed verpakt!
De spelregels zijn als volgt.
- Je tikt twee eieren tegen elkaar. Degene met het ei waar een barst in
komt heeft verloren.
- Je begint met kop tegen kop.- Dan kont tegen kont.
- Daarna, als het zo uitkomt, kop tegen kont.

Palmpasen

Ei koerei
over ene zondag
krijgen wij een ei
één ei is geen ei
twee ei is een
half ei
drie ei is
een paasei.

A.s. zondag 14 april is het Palmpasen en zal er om 9.00 uur een viering zijn in de
kerk. Zoals voorgaande jaren worden jullie ook weer uitgenodigd, natuurlijk met
Palmpasenstok.
Ook dit jaar mogen jullie paaseieren kleuren die in palmtakken worden gehangen.
De takken worden na afloop van de viering naar Zorgcentrum Rosengaerde
gebracht.

In de bijlage tref je de eieren aan. Print ze uit, knip ze uit en kleur ze in zoals jij dat
leuk vindt en neem ze mee naar de kerk. Na de viering gaan we dan in een stoet
naar Rosengaerde waar jullie de Palmpasenstok mogen laten zien aan de mensen
die daar wonen. Het zou fijn zijn als er ouders zijn die mee willen lopen naar
zorgcentrum Rosengaerde.
Dus kom allemaal op zondag 14 april samen met broer, zus, ouders en grootouders naar de
viering. Tot zondag!!
Werkgroep "kids en kerk"

Schoolreisje groep 1 t/m 7
De organisatie voor het schoolreisje is in volle gang. De volgende actiepunten zijn voor u:
- Lees de bijlage voor meer informatie
- Vul de machtiging in en lever deze in bij de leerkracht van uw oudste kind
- Uiterlijk donderdag 18 april (maar liefst zo snel mogelijk)

Afsluiting duurzaamheidsproject
Op woensdag 10 april was de afsluiting van het project duurzaamheid. In de vorm van
posters, werkjes, liedjes, quizzen én nog veel meer presenteerden de kinderen van groep 1
tot en met 4 over water en de kinderen van groep 5 tot en met
8 over chocolade. Hartelijk bedankt voor de grote opkomst
van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. Wat hebben we veel
kinderen zien stralen!

