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AGENDA
februari 2018
Vrijdag 19 april:
Maandag 21 april:
Zaterdag 27 april:
Zaterdag 4 mei:
Maandag 6 mei:
Woensdag 8 mei:
Vrijdag 10 mei:

18 april t/m 10 mei 2019

Goede Vrijdag, vrij!
Tweede Paasdag, meivakantie tot en met Vrijdag 3 mei
Koningsdag
19.00 uur Grote kerk, 4 mei Herdenking
Weer naar school
MRvergadering
8.30-9.15 uur Moederdagfeestje groep 1-2

www.debaronesdalfsen.nl
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Van de directeur, Antoinette Holterman
De samenstelling van de groepen is, na instemming van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad,
voor het komend schooljaar bekend. We starten het schooljaar 2019-2020 met:
4 groepen 1-2

1 groep 6

2 groepen 3

1 groep 7

1 groep 4

1 groep 8

2 groepen 5
Zoals eerder met u in het Polhaarnieuws van 28 maart gecommuniceerd, zullen de onderbouw en de
bovenbouw op de hoofdlocatie van de Polhaar onderwijs krijgen en de middenbouw op de dislocatie
Polhaar+. Concreet betekent dit dat de 2 groepen 5 en 1 groep 6 volgend jaar op de Polhaar+ , gevestigd in de
basisschool de Uitleg, les krijgen. Direct na de meivakantie zullen we alle leerlingen ook van bovenstaande op
de hoogte stellen. Vanzelfsprekend zal er de komende periode aandacht zijn om de leerlingen voor te
bereiden op de overstap om ze toe te laten groeien naar de Polhaar+ en omgekeerd naar de Polhaar. Verder
wens ik u Fijne Pasen en een heerlijke vakantie!

Schooltijden
Voor de herfstvakantie hebben de ouders van de Polhaar+ een mail gehad over de
bevindingen van zowel de leerlingen als henzelf als ouder. Hieruit bleek dat er een
aantal ouders een aandachtspunt rondom de schooltijden zag.
De “klankbordgroep schooltijden” is inmiddels bij elkaar geweest en heeft als doel een
advies uitbrengen aan de directie. Er zijn inmiddels een aantal voor- en nadelen op een
rij gezet. Zij vinden het echter belangrijk om hierin de mening van alle ouders te
inventariseren. Het gaat hierbij specifiek over de begin- en eindtijden van de Polhaar
en de Polhaar+ en niet over het continurooster. Daarom vragen wij uw mening over de
begin-en eindtijden van beide locaties. Heeft u een mening of suggestie….wij horen het graag!
Van 6 mei t/m 10 mei staat er op beide locaties een bus waarin u uw mening en/of suggestie kunt
deponeren. In de bijlage vindt u hiervoor een strookje. Ook kunt u natuurlijk altijd een mail sturen naar
directie.polhaar@catent.nl.

Wist u dat…
 De Polhaar+ ook een mooi Groen Schoolplein krijgt? En wat zijn ze al ver!
 Alieke Faassen na de meivakantie op woensdag, donderdag en vrijdag als “zij-instromer” in groep 3
aanwezig is? Verderop in het Polhaarnieuws stelt zij zichzelf voor.
 De Rabobank Clubkasactie € 699,27 heeft opgeleverd? Dank je wel allemaal!
 Het vandaag Secretaressedag is en we Inge in het zonnetje hebben gezet?
 We een nieuwe geluidsinstallatie hebben en we er al veel gebruik van heb
gemaakt? ( Job van Dalen;Nobug Systems) dank je wel voor je advies en
ondersteuning!)
 Er gisterenavond een Groene Schoolplein bijeenkomst was voor
belangstellenden en er druk overlegd werd hoe we de volgende stap kunnen
aanpakken?

Groene Schoolplein; zaterdag 4 mei
Ja hoor, voor zaterdag 4 mei heeft al een enthousiaste club ouders zich
opgegeven om weer een stukje van ons schoolplein te vergroenen! Het
verdwaalbos is klaar en we gaan nu verder met het avonturenbos…. De
leerlingen zijn super enthousiast en we merken u als ouder ook ! Dus heeft
u zin om zaterdag 4 mei te komen helpen…GRAAG! Er wordt om 8.00 uur
gestart…. Kunt u maar een paar uurtjes, dan bent u ook van harte welkom,
Samen maken wij de school! U kunt zich opgeven via
polhaargroen@gmail.com

NK Geo Battle
Afgelopen zaterdag hebben we meegedaan aan het NK Geo Battle in Hengelo. Bij een
spannende ontwerp wedstrijd moesten wij een duurzame camping ontwerpen. Daarna
hebben we vijf battles gespeeld met aardrijkskundige vragen. Na alle battles en de
ontwerpwedstrijd hebben we een college programma gehad van Bernd Andeweg.
Tijdens het collegeprogramma zaten we vol spanning te wachten op de uitslag. Na het
collegeprogramma werd de uitslag bekend gemaakt. Toen de nummer drie werd
opgenoemd, dachten we dat we niet in de prijzen zouden vallen. Toen we opgenoemd
werden als nummer twee `sprongen we een gat in de lucht` want we waren super blij.
Daarna zijn we naar de Mac Donalds geweest om het te vieren . We hebben een
mooie medaille gewonnen!
Sara, Charlotte, Luitzen & Roan

4 mei herdenking
Zaterdag 4 mei worden de slachtoffers van de Tweede Wereld Oorlog herdacht. De herdenking begint om
19.00 uur in de Grote Kerk. Daarna gaat de stille tocht naar de algemene begraafplaats aan de
Ruitenborghstraat waar de herdenking met kranslegging plaatsvindt. Semah Frijling, Vera Niens, Vince
Pannen en Lyan Feijen uit groep 7 zullen onze school hierbij vertegenwoordigen.

Luizenpluis
Afgelopen luizen controle was de 3e keer. Een enkeling heeft contact gehad met Antoinette. Na de
meivakantie komt de 4e controle. Waar het nodig is zal de GGD dan mee gaan denken. Mocht je zelf al
contact gehad hebben met de GGD en er zijn tips dan horen we het als luizen coördinatoren graag. Waar
advies gewenst is of er zijn opmerkingen kun je ons ook altijd aanschieten.
Stappenplan is;
1e constatering is mail leerkracht, 2e constatering is telefonisch contact leerkracht, 3e constatering is
overleg door de directeur, 4e achtereen volgende keer is advies door inschakelen van GGD.

Dringende oproep nieuwe OV leden
Tot heden hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld. Anneloes en Saskia super fijn! Wij zoeken voor komend
schooljaar nog zeker 4 a 5 nieuwe leden. Wie o wie wil ons komen versterken? Schiet ons aan voor vragen
en/of suggesties! Wie wil ons helpen??

Even voorstellen…

Binnenkort ga ik starten als zij-intromer op de “de Polhaar” daarom wil ik mij
graag even voorstellen. Mijn naam is Alieke Faassen, ik ben 34 jaar en ik woon
samen met mijn gezin in Zwolle. In mijn vrije tijd onderneem ik van alles met
mijn gezin of vrienden en handbal ik graag. Ik heb hiervoor altijd gewerkt met
jongeren met een psychiatrische problematiek. Dit heb ik met veel plezier
gedaan maar ik heb al langere tijd de wens om de overstap te maken naar het
onderwijs. Een tijdje terug heb ik besloten om deze droom achterna te gaan.
Daarom ga ik starten met het zij-instroom traject voor het basisonderwijs en
begin ik na de meivakantie in groep 3. Ik zal er op de woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Daarnaast volg ik
een scholingstraject om mijn lesbevoegdheid te halen. Ik heb hier ontzettend veel zin in en ik kijk er naar uit
om jullie allemaal te ontmoeten. Tot snel!
Groeten Alieke

GMR verkiezingen
De GMR van Catent is het medezeggenschapsorgaan van Catent, een stichting met ongeveer 500
medewerkers, verdeeld over vijfendertig basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal
basisonderwijs en circa 5.000 leerlingen. De scholen zijn verspreid over de provincies Friesland, Drenthe,
Overijssel en Gelderland en hebben voor het overgrote deel een katholieke oorsprong.
Volgens het rooster van aftreden van de GMR komen er jaarlijks vier zetels (2 voor ouders en 2 voor
personeel) in aanmerking voor verkiezingen.
Naast deze vier vacante zetels, bestaan er bij de GMR ook nog 3 onbemande zetels (2 voor ouders en 1 voor
personeel), die de GMR graag zou vullen middels deze verkiezingen.
In bijgaande flyer heeft de GMR alle informatie over de formele verkiezingen in 2019 opgenomen.
Ben je een ouder, of ken je een ouder, die daarvoor in aanmerking komt? Geef je op ( voor 14 mei) of
benader hem/haar zich als kandidaat op te geven. Lobbyen is toegestaan en wordt zelfs aanbevolen!
Potentiële kandidaten hoeven geen lid van de medezeggenschapsraad te zijn. Opgave via
mr.polhaar@catent.nl

Actie voor Mees, Eerste Communie
Afgelopen woensdag was de actiedag van de kinderen van groep 4. Het was een zeer geslaagde dag met
heel mooi weer. De sponsorloop op wielen heeft een mooi bedrag opgeleverd, en er zijn massaal broodjes,
ijsjes en ranja verkocht. Namens de kinderen van groep 4 allen bedankt voor jullie steun. Mees en zijn
ouders vonden jullie inzet fantastisch.
Op 19 mei doen een aantal van de kinderen hun eerste heilige communie, de dienst begint om 11:00. Aan
het einde van de dienst zal de cheque met het totaalbedrag overhandigt worden aan Mees en zijn ouders.
Dus zijn jullie benieuwd wat er opgehaald is, wees welkom in de kerk. Nogmaals dank jullie wel!!

Schoolvoetbaltoernooi Meisjes 1
Wij deden mee met schoolvoetbal. We kwamen in de finale maar daar moesten we
ons natuurlijk eerst voor kwalificeren.
Met de voorrondes was het nog wel even spannend of we door mochten naar de
finale. De eerste wedstrijd moesten we tegen Heilig Hart. Daar hebben we 2-0 van
gewonnen. Daarna moesten we tegen de Spiegel. Die hebben we helaas met 2-0
verloren. Als laatste wedstrijd moesten we tegen de Cazemierschool spelen. Daar
hebben we 5-0 van gewonnen. We moesten in de finale tegen de Spiegel.
Iedereen was sportief, ook onze tegenstander. Uiteindelijk hebben we met 3-0
gewonnen. Het was voor ons allemaal een hele leuke ervaring.
Van Esmée en Marit.
Uit groep 8 van M1.
De meiden vergeten nog
te vertellen dat ze de Fair
play prijs hebben
gewonnen, daar mogen
jullie ook trots op zijn!

Groene schoolplein Polhaar+
Vorige week is het startsein gegeven voor het groene schoolplein van de Uitleg/Polhaar+. Vele vrijwilligers
hebben afgelopen zaterdag hard gewerkt aan het middenstuk van het plein. Er zijn bankjes gemetseld van
de oude pleinstegels. Verder komen er verschillende klim-, klauter- en balanceermogelijkheden op het plein.
De bedoeling is dat voor de zomervakantie het plein in grote lijnen staat. De beplanting zal nog even op zich
laten wachten i.v.m. het verkeerde seizoen.

Centrale Eind Toets groep 8
Afgelopen dinsdag- en woensdagochtend bogen de kinderen van groep 8 zich over de eindtoets. Dat was
best even bikkelen. Er werden 8 toetsen in twee dagen tijd gemaakt, maar wat hebben ze hard hun best
gedaan!
Alle leerlingen van groep 8 in Nederland zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de
basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen. De kinderen van groep 8
hebben overigens hun advies voor het voortgezet onderwijs al gekregen en zijn inmiddels allemaal ook al
aangemeld bij de VO school die zij gekozen hebben. De uitslag van de eindtoets wordt halverwege mei
verwacht.

Rabobank clubkascampagne
Gisteren was de uitreiking van de Rabobank clubkas campagne.
We hebben als OV € 699,27 opgehaald. Wauw wat een mooi bedrag. We willen
iedereen bedanken voor het stemmen! Zoveel hadden we niet verwacht! We
hebben de nieuwe shirts al besteld.

Koningsspelen
Ondanks de kou was het vrijdag een gezellige dag met de Koningsspelen.
De kinderen waren goed aangekleed en er werd gepicknickt in de gymzaal.
Al met al een geslaagde oranje dag met dank aan de vele hulpouders.

Witte Donderdagviering
Vandaag hebben alle groepen deelgenomen aan de Witte Donderdagviering. De groepen 1,2,3,4,7 en 8 op
de Polhaar en de groepen 5 en 6 op de Polhaar+.
Tijdens beide vieringen is aandacht besteed aan het verhaal van Jezus aan het Laatste avondmaal.
Het brood is samen gedeeld en er is met elkaar gezongen.
De afgelopen periode is aandacht besteed aan de Vastenactie “Water verandert alles” en de leerlingen
hebben hun vastenactiedoosjes daarvoor ingeleverd. De opbrengst is € 697,72. De kinderen hebben
daarvoor allerlei klusjes gedaan; gras gemaaid, de tafel gedekt, lege flessen ingezameld e.d.

Eitje tik kampioenschappen
Op deze Witte Donderdag zijn de kampioenschappen Eitje tikken gehouden op beide locaties.
In elke groep was een winnaar en die streed tegen een andere groepskampioen. En we hebben twee echte
Eiertikschoolkampioenen! De Polhaar+ zag vanmiddag dat Elin uit groep 5 het sterkste ei bleek te hebben!
Veerle werd tweede.
Op de Polhaar werd Sanne uit groep 7 eiertikkampioen en Zeb uit groep 1-2A tweede.

Een gezellige en zonnige Koningsdag en een prettige meivakantie!

