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

Dalfsen, 25e jaargang nummer 31

AGENDA
februari 2018
Vrijdag 17 mei:
Donderdag 23 mei:
Vrijdag 24 mei:

Vormelingen naar Utrecht
Schoolfotograaf groepen 1-2, 4, 6 en 8
Schoolfotograaf groepen 3, 5 en 7
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Van de directeur, Antoinette Holterman
We zijn alweer aan het vooruit blikken hoe het schooljaar 2019-2020 vorm gaat
r: krijgen…
Doordat we volgend schooljaar met 12 groepen zullen starten, betekent dat ook dat er ruimte is voor
vacatures. A.s. vrijdag is er een interne banenmarkt voor Catent waarbij scholen hun
vacatures kunnen presenteren en interne leerkrachten hun mobiliteit en interesse
kenbaar kunnen maken. Ook wij (Joke, Leonie en Antoinette) zullen aanwezig zijn.
Helaas moeten we dan een stukje van ons jaarlijkse teamuitje missen (jammer,
jammer) maar we sluiten aan bij het eten!
Ook is een werkgroep zich aan het oriënteren op nieuw leerling meubilair. Voor de
meivakantie zijn zij naar de showroom van een leverancier geweest en hebben het e.e.a. bekeken. Wat een
prachtige spullen zijn er toch te krijgen! Zoals het er nu uitziet zal er eerst meubilair voor groep 5 t/m 8
aangeschaft worden waarna groep 1 t/m 4 zal volgen. Er zit een erg lange levertijd op dus we hopen dat we
de eerste bestelling na de zomervakantie kunnen verwachten…
Verder nog een dringende vraag vanuit onze overburen: met name bij het uitgaan van de school worden
fietsen massaal bij hen op de stoep en uitrit geplaatst en zijn zij hierdoor belemmerd om bij hun eigen huis
te komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wilt u hier rekening mee houden? Een goed contact met de
buurt is voor ons allemaal erg fijn.
Als laatste zijn onze handbalmeiden door naar de Nationale Kampioenschappen!!!! Van harte gefeliciteerd
meiden, wij zijn supertrots op jullie!

Polhaarmeiden door naar NK schoolhandbal door: Kyra en Anouk uit groep 8
Als meidenteam van groep 8 van de Polhaar hebben we het heel erg goed gedaan op de regiofinales, hoewel
het erg spannend was hebben we toch de prijs naar binnen gesleept. Het was een spannende finale, maar
we hebben net met 4-3 gewonnen. De rest van de wedstrijden gingen SUPERGOED maar in de finale sloegen
de zenuwen wel een beetje toe. We hebben ook nog een beker gewonnen. Na afloop zijn we om het te
vieren nog naar de Mac geweest. 22 juni spelen wij het NK schoolhandbal in Arnhem waar we de regiofinales
ook speelden. Daar hebben we heeeeeel veeeeeel zin in!

Groep 6 Clinic Beachsport
Op dinsdag 21 mei a.s. heeft groep 6 een clinic Beachsport. Een aantal mededelingen:
- De clinic gaat alleen door als het 22 graden of hoger is én droog. Dit wordt op maandag gecommuniceerd
met de leerlingen. Bij minder weer gaan we gewoon de gymzaal in (zoals normaal gesproken).
- Als de clinic doorgaat, worden de leerlingen om 8.30 uur verwacht op Sportpark Gerner. De afspreekplek is
de fietsenstalling. De kinderen worden deze dag verwacht op de fiets.

300!
In de meivakantie behaalden we een kleine mijlpaal. Onze school had op dat moment 300 leerlingen.
Inmiddels is dat alweer 305 maar we hebben het getal 300 niet zomaar voorbij laten gaan.
Thies Kok uit groep 1-2C was de
gelukkige en werd vorige week in
het zonnetje gezet en
toegezongen door zijn
klasgenootjes.

Groepsfoto
De schoolfotograaf komt volgende week en de Oudervereniging is al volop
bezig om alles rond te krijgen, superfijn! In het kader van de privacywet zijn
wij verplicht om u te vragen of de schoolfotograaf uw kind op de klassenfoto
mag zetten. Deze foto’s komen nl. op een digitaal beschermd portal waar
elke ouder zelf de toegang tot heeft en zelf kan bestellen. Wilt u niet dat uw
kind op de klassenfoto komt dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 21 mei a.s.
per mail kenbaar maken aan de directeur Antoinette Holterman (directie.polhaar@catent.nl)
Verder willen wij u er nogmaals op wijzen om in het kader van de privacywet zorgvuldig om te gaan met het
maken en delen van foto’s bij schoolactiviteiten. Vanuit school zullen er ook altijd foto’s gemaakt worden.

Kleutervoorstelling
Alle kleuters zijn vandaag naar de Stoomfabriek geweest voor de voorstelling: “Gekke buren”. De
‘vertelvoorstelling’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ingrid en Dieter Schubert. In het verhaal wordt
verteld en gezongen over buurvrouw Kaat en buurman Bram. De kinderen hebben genoten.

