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AGENDA

februari 2018

Maandag 17 september:
Donderdag 20 september:

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 5
Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 5

Van de directeur, Antoinette Holterman
Beste allemaal ….. “Als een vis in het water!”
Afgelopen vrijdag hadden we een fantastische dag die in het teken stond van “de opening van ons
schooljaar”
Uitgegaan van het thema vriendschap van de komende kinderboekenweek zijn de openingsactiviteiten
www.debaronesdalfsen.nl
vertaald naar “Je als een vis in het water voelen”.
We begonnen ‘s ochtends met een
openingsviering in de kerk; de oudere leerlingen
liepen hand in hand r:met de jongsten en
gezamenlijk werden de groepen van de Polhaar+
opgehaald.
Alle groepen hadden een collage gemaakt van hun
groep en gezamenlijk hadden we een prachtige
“school vissen” met 271 kleine vissen.... ! We
voelen ons samen school en als je je als een vis in
het water voelt, kun je ook open staan voor
vriendschappen.
‘s Avonds vierden we ons openingsfeest, volledig georganiseerd door onze Oudervereniging( dank jullie
wel!). Er waren veel activiteiten voor onze gezinnen en ouders konden elkaar ontmoeten, kennismaken en
informeel bijkletsen. Wat een prachtig feest en wij als team zijn trots dat we op zo’n fijne school mogen
werken!

Samen maken we ons schoolplein groen… Doe je mee?
Tijdens ons openingsfeest stond de werkgroep “Groene Schoolplein” er ook met een groot doek waar uw
hulp gevraagd werd, we gaan namelijk beginnen!
Om het voor eenieder inzichtelijk te maken waar we hulp bij kunnen gebruiken, hebben zij een aantal
suggesties gedaan. “Lullen voor spullen- Tegelsjouwers-Subsidietijgers-Bob de Bouwers-Helpende handenz.-enz....”Fantastisch dat er zoveel ouders zich al aangemeld hebben! Ook zijn er vast nog een aantal van u
die er even over na moesten denken …🙂 , geen nood het hangt nog steeds in de hal van de hoofdlocatie! We
laten hem nog even hangen zodat u tijdens de kennismakingsgesprekken of de informatie-avond nog even
kunt kijken en uw naam kunt invullen. U doet toch ook mee?

Ondersteuning continurooster
De ondersteuning door ouders bij het buitenspelen van het continurooster is nagenoeg rond, fijn! De laatste
week voor de zomervakantie zijn er ook nog ouders geweest die zich hebben aangemeld, super bedankt!
In blok 3 (11-2 t/m 10-5 2019) en 4 (13-5-2019 t/m 12-7-2019) zitten nog een paar hiaten en we zijn ook op
zoek naar een aantal ouders die zich als reserve opgeven.
De losse eindjes zijn:
 Maandag Polhaar (12.00-13.00) en Polhaar+ ( 12.30-13.00) blok 3 en 4
 Vrijdag Polhaar 12.30-13.00 blok 4
 Reserves ouders alle dagen
Wilt u nog even in uw agenda kijken of u ons kunt voorthelpen? Tijdens de informatie-avonden en
kennismakingsgesprekken hangen er intekenlijsten bij alle groepen.

Kennismakingsgesprekken
Maandag 17 en donderdag 20 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Wanneer u zich
daarvoor heeft opgegeven bij de groepsleerkracht, heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Alle gesprekken (dus ook van groep 5 en 6) vinden plaats op de Polhaar, van Ittersumstraat 7.

Gespreksformulieren
We verwachten van alle kinderen tot en met groep 5 de gespreksformulieren terug. Deze zijn nog niet
allemaal binnen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze terug te sturen via i.haarman@catent.nl

Gym
Groep 6
Vanaf volgende week (week 38) mogen de leerlingen van groep 6 zich verzamelen bij de Trefkoele op
dinsdag en vrijdag. De gymles start om 8.30 uur. Er is ook de mogelijkheid om met de leerkracht mee te
lopen vanaf de Polhaar+, om 8.15 uur.
Groep 4
Groep 4A gaat tot nader bericht gymmen op dinsdag, samen met groep 4B. Dit i.v.m. de afwezigheid van
Marian Velderman. De gymles wordt verzorgd door Els Niemeijer en Chantal Lorkeers.

Vervanging afwezige leerkrachten
Ook al is het schooljaar nog maar net begonnen, we hebben nu al te maken met het landelijk probleem dat
er een tekort aan invallers is. We zullen er alles aan doen om dit zoveel mogelijk intern op te lossen maar
kunnen niet garanderen dat dit het gehele schooljaar gaat lukken. Het kan dus voorkomen dat we
genoodzaakt zijn om een groep leerlingen thuis te moeten laten.

Informatieavonden ook voor nieuwe ouders
Dinsdag 25 september is de informatieavond voor de groepen 1-2A, 1-2B, 1-2C, 1-2D en 3.
De avond ziet er als volgt uit:
18.45-19.00 uur inloop met koffie en thee
19.00-19.45 uur infoavond in de eigen groep.
Ouders van kinderen die dit schooljaar instromen in groep 1 zijn ook van harte welkom en kunnen zich
opgeven via i.haarman@catent.nl
De informatieavond voor de groepen 6, 7 en 8 is op maandag 24 september.
De groepen 4 en 5 krijgen binnenkort een informatieflyer mee.

Participatielijst
Bij dit Polhaarnieuws vindt u de participatielijst. Voor de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten
kunnen wij vele helpende handen gebruiken. Op de participatielijst kunt u invullen wanneer we op uw hulp
kunnen rekenen. De participatielijst is/ wordt ook op papier meegegeven aan uw oudste kind. Graag weer
inleveren (bij de leerkracht of per mail) voor 1 oktober. U wordt per activiteit waarvoor u zich aan hebt
gemeld t.z.t. benaderd door Inge, een leerkracht of de oudervereniging.

SoVa training door St. De Kern
Vindt uw zoon of dochter het lastig om met leeftijdsgenootjes om te gaan? Zou hij of zij graag willen leren
hoe zij een gesprekje moeten voeren of hoe zij beter samen kunnen werken? De sociale vaardigheidstraining
voor kinderen uit groep 7 en 8 biedt deze mogelijkheid. Dit schooljaar zal Stichting De Kern op 16 oktober
een nieuwe groep starten in de Trefkoele+ in Dalfsen. U kunt uw kind hier vanaf nu voor opgeven. De
training is kosteloos.
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en er kunnen maximaal 10 kinderen aan mee doen. De thema’s die
aan bod komen zijn onder andere contact maken met anderen, luisteren, samenwerken en pesten. Het doel
is vervolgens om ervoor te zorgen dat de kinderen meer zelfvertrouwen hebben gekregen, voor zichzelf op
kunnen komen en beter contact kunnen maken met andere kinderen. De training wordt gegeven door twee
maatschappelijk werkers. Interesse? Vragen over de training of aanmelden voor deze training kan
telefonisch via 038-4569700 of per email via j.dehoop@stdekern.nl. De contactpersonen zijn Krijn Faber en
Jonne de Hoop. Na de aanmelding zullen wij een gesprek plannen met ouder en kind om te kijken of deze
training bij de persoonlijke situatie past.

Jeugdtheaterschool Dalfsen gaat weer van start
Al sinds 2003 wordt er door de theaterschool gewerkt aan talentontwikkeling. De jeugdtheaterschool staat
voor eerlijkheid en kwaliteit waarbij ontwikkeling van de leerlingen voorop staat. Iedereen moet de kans
krijgen zich thuis te voelen binnen het theater.
De lessen richten zich voornamelijk op acteren met daarnaast aandacht voor zang en dans. De groep vormt
een veilig geheel waarbinnen er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een mooie
productie. Aan de hand van deze, speciaal ontwikkelde voorstelling, is een leerlijn uitgewerkt. Spelvrijheid,
opbouw, acteertechniek en stemgebruik komen onder andere aan bod. Een duidelijke aanpak waarbinnen
de vrijheid ontstaat om het beste uit iedereen te halen. Vanaf het eerste moment is iedere leerling dan ook
onmisbaar en volwaardig onderdeel van het geheel.
De docenten van de jeugdtheaterschool hebben ruime ervaring. Zowel binnen het theaterwerkveld als
binnen de educatie. Deze twee elementen smelten samen in een lessenreeks die leerlingen zowel een
heldere structuur als ook uitdaging op creatief vlak biedt. De stukken waarmee gewerkt wordt, zijn met zorg
voor de school geschreven. Iedere groep krijgt een eigen voorstelling die volledig wordt gedragen door de
kinderen en waarbij iedereen van harte welkom is om te komen kijken.
Om kennis te maken is er een kennismakingsles voor kinderen van 8 t/m 12 jaar georganiseerd. Deze vindt
plaats op 21 September om 15.45 uur. Op ons thuishonk, Theater de Stoomfabriek, wordt u van harte
welkom geheten. Voor meer informatie kunt u terecht op: jeugdtheaterschooldalfsen.nl

