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8.30-9.15 uur Moederdagfeestje groep 1-2
Vormelingen naar Utrecht

www.debaronesdalfsen.nl
Van de directeur, Antoinette Holterman
Afgelopen maandag was na een heerlijke vakantie weer
r:
onze eerste schooldag.
En wat waren de leerlingen op de Polhaar verrast! Er was
door de werkgroep Groene Schoolplein en enthousiaste
ouders heel hard gewerkt om het schoolplein verder aan te
pakken. Ook op de Polhaar+ zijn ze volop bezig om het
schoolplein te vergroenen en ook daar worden de
contouren zichtbaar…super!
Een groen plein is geweldig voor kinderen. Het biedt talloze
mogelijkheden en is leuk maar ook leerzaam in vele
opzichten. Kinderen gaan er samen spelen en leren, zoeken
grenzen op en leren risico's in te schatten. Vanuit verschillende Nederlandse universiteiten is de afgelopen
jaren onderzoek gedaan naar de effecten van spelen in de natuur op kinderen. Een greep uit de resultaten
leert, volgens dr. Jolanda Maas, dat kinderen op scholen met groene schoolpleinen zeggen minder gepest te
worden en meer vriendjes te hebben. Verder dat kinderen die veel spelen in de natuur gezonder, gelukkiger,
creatiever, en zelfstandiger zijn, en meer durven. Daar doen we het voor!

Reminder schooltijden!!!
Voor de vakantie heeft er in het Polhaarnieuws dd. 18 april een stukje gestaan waarin uw mening en/of
suggestie wordt gevraagd over specifiek de begin- en eindtijden van de Polhaar en de Polhaar+ (en niet over
het continurooster). De bus waarin u uw mening en/of suggestie kunt deponeren staat nog t/m woensdag
15 mei op beide locaties. Ook kunt u natuurlijk altijd een mail sturen naar directie.polhaar@catent.nl

Groene schoolplein in gebruik

Wandel3daagse
Afgelopen maandag is een mail verstuurd met informatie over de Wandel3daagse. Aanmelden (voor de
groepen 3 t/m 8) kan tot en met vrijdag 17 mei.

4 mei herdenking
Zaterdag 4 mei werden de slachtoffers van de Tweede Wereld Oorlog
herdacht. Op de algemene begraafplaats legden leerlingen van de Dalfser
basisscholen bloemen bij de graven van de omgekomen slachtoffers.
Namens onze school waren dat Semah Frijling, Vera Niens, Vince Pannen en
Lyan Feijen uit groep 7. Zeer indrukwekkend was de voordracht van een
eigen gemaakt gedicht door Dedifo Beriso ( ouder van Siyam uit groep 1-2C).
In de bijlage treft u het hele gedicht aan.

Verkeersdiploma’s
Afgelopen maandag werden de behaalde verkeersdiploma’s in groep 7 en 8 uitgedeeld. Onder toeziend oog
van Harrie Kemper van Veilig Verkeer Nederland reikte Wethouder André Schuurman de diploma’s uit.
Dit jaar was een overgangsjaar. Vanaf volgend jaar worden de verkeersexamens ( theorie en praktijk)
afgenomen in groep 7.

Rupsen
Door het mooie nieuwe groene schoolplein zijn de kinderen
heerlijk aan het ontdekken in de natuur. We hebben al een boel
rupsen gevonden.
In groep 1/2 b hebben we rupsen in een bak gedaan, wie weet
worden het wel vlinders!

Schoolfoto’S
Zoals ieder jaar, worden ook dit jaar alle kinderen en klassen op de foto gezet door de
schoolfotograaf.
Datum: donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei 2019.
Donderdag 23 mei 2019
Groep 1-2 A t/m 1-2 D
Groep 4 A en B
Groep 6 (aanwezig 8.15 uur op locatie Polhaar)
Groep 8

Vrijdag 24 mei 2019
Groep 3
Groep 5 (aanwezig 8.15 op locatie Polhaar)
Groep 7

Op donderdagmiddag 23 mei worden foto’s gemaakt van kinderen met hun broertje(s) en
zusje(s) die allemaal op de Polhaar zitten. Deze broer/zus foto’s worden alleen op
inschrijving gemaakt. Daarnaast gaat het alleen om broertje(s), zusje(s) die naar de Polhaar
gaan. Het gaat dus niet om broertje(s), zusje(s) die nog niet naar de Polhaar gaan of die naar
een andere school gaan. Dus bij deze de oproep aan ouders die WEL willen dat hun
schoolgaande kinderen samen op de foto worden gezet om zich in te schrijven VOOR
WOENSDAG 20 MEI 2019.
Inschrijven kan door de namen van de kinderen (naam zoals bekend op school) + de
betreffende groepen op de intekenlijst te schrijven vanaf 13 mei aanwezig op het bord bij de
deur tussen hoofdingang en hal.
Heb je vragen? Spreek ons even aan!
De schoolfoto-groep: Suzanne van Oene, Marleen Demmers, Dorien Wichems

