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Vrijdag 24 mei:
Maandag 27 mei:
Donderdag 30 mei:
Vrijdag 1 juni:
Zondag 2 juni:
Maandag 3 juni:
Dinsdag 4 juni:
Woensdag 5 juni:
Donderdag 6 juni:
Vrijdag 7 juni:
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Schoolfotograaf groepen 3, 5 en 7
Schoolreisje groep 1 t/m 7. Meer informatie op de laatste pagina!
Hemelvaartsdag
Vrije dag
H. Vormsel voor de vormelingen van groep 7 en 8
Groep 8 op kamp, 1 t/m 7 naar school
Groep 8 op kamp, 1 t/m 7 naar school
Groep 8 op kamp, 1 t/m 7 naar school
Wandel3daagse
Wandel3daagse
Wandel3daagse

Van de directeur, Antoinette Holterman
Nu we zo naar het einde van dit schooljaar toe kruipen, zijn dit ook de laatste
schoolweken voor de leerlingen van groep 8 op de Polhaar. Ze zijn druk met de
eindmusical en dit alles gebeurt achter “gesloten deuren”, spannend….
De uitslagen van de CITO eindtoets zijn binnen en wat hebben de leerlingen (en de juf) het goed gedaan.
(Gelukkig had de commotie van afgelopen week over “verkeerde schooladviezen” geen betrekking op de
CITO eindtoets). Het landelijk gemiddelde lag op 535.7 en de Polhaar had een gemiddelde van 539.5 !!!
Dit is echt een succes om als school te vieren…. Na 8 jaren basisonderwijs (voor de meeste leerlingen) op de
Polhaar wordt er zo’n mooie score gehaald. We zijn blij met de kwaliteit van het onderwijs op onze school en
dat wordt op deze wijze nog eens onderstreept.
Fijn dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, ze zitten lekker in hun vel en daardoor komen ze “tot
leren”. De fijne sfeer op de Polhaar is dankzij de warme betrokkenheid van leerlingen, team en ouders
voelbaar en dat we dit maar tot in lengte van dagen vast kunnen houden!

Geslaagd!
Corien Nijhuis is nu start bekwaam als leerkracht want ze is geslaagd voor
haar PABO diploma. Haar onderzoeksthema was Creatief denken kun je
leren. Het onderzoek was gericht op de begeleidende rol van de leraar
binnen het creatief denken.
Corien blijft tot het einde van dit schooljaar leerkracht in groep 4.
Van harte gefeliciteerd Corien!

Polhaarshirts
Deze week krijgen de leerlingen een Polhaarshirt mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze het shirt met het
schoolreisje zichtbaar dragen. Na het schoolreisje mag u het shirt thuis bewaren voor de Wandel3daagse of
kabouterloop. Daarna mogen de shirts ongewassen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.

Wandel3daagse
5 juni start de wandel3daagse in Dalfsen. De Polhaar is weer goed vertegenwoordigd!
In de bijlage vinden jullie de indeling van de begeleiders, een algemene informatiebrief en de tekst van het
Polhaarlied. Als er vragen zijn, hoort de commissie wandel3daagse bestaande uit Rosetta Dennebos, Louisa
Klomp en Marlies Rhee het graag.

Nieuwe leden
Ouderverenigi
Om de oudervereniging op sterkte te houden zijn we op zoek naar nieuwe leden. Wil jij bijdragen aan de,
veelal, feestelijke momenten op school en zo een 'kijkje in de keuken' krijgen? Meld je dan aan!
Wil jij eerst nog meer weten over de oudervereniging, wat we allemaal doen, hoeveel tijd het kost en wat er
van jou wordt verwacht? Stel je vraag aan één van de huidige leden of kom naar het informatiemoment, met
koffie en koek :), op maandag 1 juli van 20.00 tot 20.30 uur.
We horen en zien je graag!

Grote rekendag in groep 1/2 en groep 5/6
Op woensdag 29 mei zal op de Polhaar de grote Rekendag worden gevierd. De groepen 5 en 6 beginnen de
dag op De Polhaar. Bij de kleuters gaan we die dag allerlei rekenlessen doen in de kring. En… we gaan de dag
starten met allemaal rekenspelletjes. De kinderen komen deze dag gewoon op school en in de klas. Om half
9 zullen de kinderen van groep 5 aansluiten bij groep 1/2a en 1/2b. De kinderen van groep 6 gaan
rekenspelletjes doen met de kinderen van groep 1/2c en 1/2d. Rond 9.00 uur gaan de kinderen van groep 5
en 6 weer naar de Polhaar+ om daar lekker verder te rekenen op hun niveau en zullen de kleuters verder
gaan met allerlei rekenlessen in de eigen klas.

Timmerweek
Dit jaar wordt in de eerste week van de zomervakantie voor het derde jaar op rij de Timmerweek
georganiseerd in Dalfsen.
De inschrijving voor kinderen is geopend maar daarnaast zoeken wij ook vrijwilligers.
In de bijlage is een brief gevoegd, met daarin de aanmeldprocedure voor deelnemertjes en de oproep voor
vrijwilligers.

Sponsoring kalender
Evenals voorgaande jaren willen we u de gelegenheid bieden om een maand van de jaarkalander te
sponsoren voor 30 euro. De naam of het logo van de sponsor/ bedrijf zal daarvoor op de kalender in die
maand vermeld worden en ook in die weken op het digitale Polhaarnieuws. Er kunnen nog 7 maanden
gesponsord worden. De maanden november, februari en april zijn inmiddels verzegd.
Uw reactie zien we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 juni tegemoet bij Inge via
i.haarman@catent.nl
De sponsoren van dit jaar hebben de factuur inmiddels toegestuurd gekregen.
Dat zijn:

Nogmaals hartelijk dank voor uw sponsoring in het jaar 2018-2019

Fotomodellen
De eerste dag van de schoolfotograaf zit er op! Als heuse fotomodellen straalden de kinderen in hun
mooiste kleren. Dankzij een strakke planning en coördinatie is alles voorspoedig verlopen. Op naar morgen!

Schoolreisje
Nog maar een paar dagen en dan is het eindelijk tijd voor een welverdiend schoolreisje.
Maandag 27 mei gaan de kinderen van de Polhaar op pad.
Groepen 1 en 2:
De kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht.
Ze vertrekken om 8.45 uur met 2 bussen naar De Drentse Koe. De begeleiders rijden samen met eigen
auto’s. De kleuters worden om 14.00u weer naar Dalfsen gebracht, waar ze naar verwachting rond 14.45 uur
op de Polhaar aan zullen komen.
Groepen 3 en 4:
De kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht. De bus vertrekt om 09.00 uur naar Drouwenerzand
en rijden om 16.00 uur weer naar de Polhaar. Naar verwachting zullen ze hier om 17.00 uur weer terug zijn.
Groepen 5 t/m 7:
Groep 7 wordt om 8.30 uur in de klas verwacht. De groepen 5 en 6 verzamelen om 08.30 uur in de
hal/gymzaal van de hoofdlocatie. Ze vertrekken om 9.15 uur met de bus naar Avonturenpark Hellendoorn.
Rond 16.45 uur is de bus terug bij school.
Om deze dag goed te kunnen laten starten, en de bussen voldoende ruimte te geven in de straat, zijn de
Vriesenhof en de Van Ittersumstraat niet toegankelijk voor auto’s. Parkeren kunt u bij de Trefkoele+. Dit
geldt ook voor de begeleiders van de kleuters.
Elk kind heeft een Polhaar T-shirt meegekregen. Deze moet uw kind aan met het schoolreisje. Zorg ervoor
dat uw kind deze zichtbaar draagt op deze dag! Voor de begeleiders is er ook een shirt. Deze kunt u
maandag in de hal pakken, zodat ook u goed herkenbaar bent.
Inleveren volwassen shirts: ongewassen de dag na het schoolreisje op 28 mei (of 27 mei al) in de hal
achterlaten.
Inleveren kindershirts: graag ongewassen na de wandel3daagse op 12 juni in de klas.
Bij voorkeur in de tussentijd de shirts niet wassen om onderling kleurverschil te voorkomen, maar mocht u
dit toch nodig vinden, dan wassen op handwas 30 graden, geen wasverzachter toevoegen en niet in de
wasdroger.
Er wordt voor voldoende eten, drinken en wat lekkers gezorgd, dus het is niet gewenst om snoep of extra
drinken mee te nemen.
We hopen natuurlijk op geweldig mooi weer om het schoolreisje ook dit jaar weer een succes te laten zijn.
Maar mocht de zon flink gaan schijnen, wilt u er dan voor zorgen dat de kinderen thuis al voorzien zijn van
een laagje zonnebrandcrème?
Namens de OV commissie Schoolreisje alvast veel voorpret!

