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AGENDA
Vrijdag 7 juni:
Maandag 10 juni:
Dinsdag 11 juni:

r:

7 t/m 14 juni 2019

Wandel3daagse
Tweede Pinksterdag
Studiedag voor het team, kinderen vrij!

Van de directeur, Antoinette Holterman
Het worden nu dan toch echt de laatste loodjes…..
A.s. dinsdag hebben we een studiedag waarin we met elkaar een
aantal zaken van het afgelopen jaar evalueren en ook vooruit
kijken.
De professionele leergemeenschappen (werkgroepen) van meer- en
hoogbegaafdheid, ICT en het leerlingvolgsysteem geven een
update. Juf Corien Nijhuis presenteert haar aanbevelingen vanuit
haar afstudeeronderzoek over creatief denken. Ook zal
Emmy Warrink uit groep 8 de CITO eindtoets met ons bespreken;
wat gaat goed en wat vraagt schoolbreed onze aandacht?
Verder komen de formatie en jaarplanning aan bod. Zodra deze
definitief is zal deze ook met u gedeeld worden.
Al met al een volle agenda en altijd een fijne dag om met het gehele team weer samen te zijn en samen te werken!

Vakantierooster 2019-2020
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 12.15 alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie week 1 +
week 2
Hemelvaart + dag erna
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Vrijdagmiddag 12.15 alle leerlingen vrij

data
ma 21 oktober t/m vr 25 oktober 2019
ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020
21 dec.2019
ma 17 t/m vr 21 februari
vr 10 april 2020
Ma 13 april 2020
Ma. 27 april t/m 1 mei 2020 +
Ma 4 mei t/m 8 mei 2020
do 21 mei 2020 en vr 22 mei 2020
ma 1 juni 2020
ma 6 juli t/m 14 augustus 2020
3 juli 2020

De studiedagen volgen z.s.m. en kunt u binnenkort ook terug vinden in de jaarkalender en op de website.
Noteer alvast in uw agenda: woensdag 18 september zijn de leerlingen uit groep 1 en 2 vrij i.v.m. een
studiedag van de kleutercollegae!!

Vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Catent
Op 14 mei jl. sloot de kandidaatstelling voor de GMR verkiezingen 2019.
Conform artikel 10 lid 1 en 2 van het GMR reglement vinden er, in verband met onvoldoende
kandidaten personeelsgeleding en evenveel kandidaten voor de te bezetten zetels
oudergeleding, geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn
gekozen. Derhalve dient deze kandidatenlijst eveneens te worden beschouwd als een
uitslagenlijst GMR verkiezingen 2018.

Naam
Ad Hazen
Ilse Fieten
Daan de Bruin
Arjen Vegt

school
De Vonder, Slagharen
De Plataan, Meppel
De Plataan, Meppel
St. Theresia, Coevorden

O(uder) P(ersoneel)
P
P
O
O

Eerste Communie

Na maanden van voorbereiding was het 19 mei dan zo ver: vijf jongens en vijf meiden deden hun Eerste
Heilige Communie in de H. Cyriacuskerk te Dalfsen. Onder begeleiding van pastoor A. Monninkhof en pastor
M. klein Overmeen is er een prachtige kerkdienst geweest, met als thema: ‘samen delen’.
Het was druk in de kerk. Veel papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en allerlei anderen waren
aanwezig. Fijn!
De kerk was prachtig versierd, mooie boekjes lagen klaar.
Met enige spanning om de snoet hielpen de kinderen tijdens de dienst mee met het lezen van gebeden,
ophalen van collecte en dekken van de tafel. Het was bijzonder om voor de aller eerste keer ter communie
te gaan en onder muzikale begeleiding van het kinderkoor werd de dienst een ervaring om nooit te
vergeten.
Tijdens de voorbereidingen zijn de kinderen bezig geweest met het ophalen van geld voor het goede doel:
de rolstoelbus voor Mees. Er is een sponsorloop op wielen geweest, broodjes knakworst/limonade en ijsjes
zijn verkocht en er zijn acties op eigen initiatief gehouden. Aan het einde van de dienst werd bekend
gemaakt hoeveel geld er was opgehaald. Groot applaus klonk er toen bleek dat er een bedrag van € 1.770
euro behaald was. Samen met de deurcollecte in de kerk is het totaalbedrag € 2.000,- geworden. Met een
traan en een lach namen Mees en zijn ouders de cheque in ontvangst, met de belofte op school langs te
komen met de rolstoelbus.
Namens de kerk kregen alle communicanten een woordje van de heer Ramaker, waarbij ook een cadeautje
uitgedeeld werd. Dat hoort toch ook bij zo’n feestelijke dag.
Namens de communicanten dank voor iedereen die de Eerste Heilige Communie 2019 onvergetelijk heeft
gemaakt. Het was een bijzondere dag!
Wendy, Rosalie, Femke, Noor, Susanna, Ryan, Nero, Milan, Tim en Jurre

Financiële verantwoording OV schooljaar
2018-2019
Nog een aantal weken, dan is dit schooljaar voorbij en kunnen de leerlingen genieten van de zomervakantie.
Het financieel boekjaar van de OV eindigt op 31 juli 2019.
Wist u dat……….
·
± 7% van de Ouderbijdrage 2018-2019 nog niet ontvangen is.
·
Het hierbij gaat om een bedrag van totaal € 350
·
Het hierbij gaat om de Ouderbijdrage voor 20 leerlingen!
·
25% van de machtigingsformulieren Schoolreisje 2019 (nog) niet zijn ingeleverd bij de leerkracht.
·
Het hierbij gaat om een bedrag van totaal ± € 1.500
·
Het hierbij gaat om de bijdrage Schoolreisje voor 68 leerlingen!
Verantwoordelijkheid
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het incasseren van deze bijdragen van de
ouders/verzorgers. Dit gebeurt twee maal per jaar.
Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers om te kijken/informeren of de bijdragen
voor u kind zijn afgeschreven/ontvangen per bank.
Als u geen bijdrage wenst over te maken, hoor ik dat ook graag!
Door het invullen van een machtigingsformulier kan het aangegeven bedrag eenmalig van uw rekening
worden afgeschreven. Wij zijn aan het nadenken over hoe wij dit als OV anders kunnen inregelen.
Het aantal leerlingen groeit en het aantal benodigde machtigingen wordt groter.
Wanneer deze formulieren niet, niet volledig en/of onjuist, of veel later worden ingeleverd, kost mij het veel
extra tijd en energie om zo te bereiken dat alle bijdragen alsnog worden ontvangen.
Graag ontvang ik daarom zo spoedig mogelijk de laatste machtigingen, uiterlijk vóór vrijdag 14 juni.
Samen zijn wij de vereniging en kunnen wij diverse activiteiten organiseren voor de leerlingen.
P.S.
De volgende incasso opdracht zal eind juni plaatsvinden.
Vriendelijke groet, de penningmeester van de OV

Vera geslaagd!
Vera Hoek is geslaagd voor haar gymbevoegdheid.
Vera, van harte gefeliciteerd en veel fijne gymlessen gewenst!

Klusdag groene schoolplein
Zaterdag 6 juli is weer een klusdag voor het groene schoolplein. We zoeken veel handige en helpende
handen maar ook catering, iemand die de koffie, thee, lunch even klaar zet. We verzoeken jullie om je op te
geven via polhaargroen@gmail.com zodat we een goede planning kunnen maken voor een geslaagde dag.
Graag onder vermelding van evt. specialisme dan kunnen we hier met de indeling ook gebruik van maken.
Die dag wordt er gestart om 8:00 maar later invliegen kan ook.

Schoolreisje
In de ochtend van 27 mei waren er alleen maar vrolijke kinderen op school te zien met allemaal hun rode
Polhaar shirt aan.
Groepen 1/2 vertrokken naar de Drentse Koe met 2 grote bussen en een aantal ouders reden met de auto.
Helaas kreeg er een auto pech, maar gelukkig is dit snel opgelost.
We zijn de dag in het park begonnen met fruit waarna de kinderen losgingen op de speeltoestellen. Koeien,
paardjes die echt konden rijden, klim- en klauter toestellen, maar ook voetballen in de ‘glow-in-the-dark’
ruimte en bouwen met grote blokken. Fantastisch om te zien.
Dankzij onze zichtbare begeleidersshirts werden we aangesproken door alle kinderen, ook uit een andere
klas dan van ons eigen kind, voor een wc-bezoek of een pleister en zelfs kinderen zonder rood shirt wisten
ons te vinden.
Rond 11.00 hebben we alle kinderen verzameld voor een beker ranja en daarna gauw weer spelen!!!
Rond 12.00 hebben alle kinderen gesmuld van patat met een snack. En natuurlijk daarna weer snel verder
spelen!!!
Gelukkig hadden we reservekleding mee, want er zijn een paar kinderen geweest, die een bak water over
zich heen hebben gekregen op het waterplein.
Aan het eind van de dag merkten we dat al een paar kinderen behoorlijk moe waren geworden van al het
spelen. Vlak voor vertrek kregen ze allemaal nog een beker roomijs.
In een bus had de chauffeur bedacht dat alle kinderen gingen verstoppen, dat vonden ze erg leuk. De gordel
mocht los en ze kropen ònder de stoelen. Toen leerkrachten en ouders uitstapten om te zeggen dat de
kinderen niet mee terug waren, waren natuurlijk alle ouders ontzettend bezorgd, waarna de kinderen snel
tevoorschijn kwamen.
Alle begeleiders nogmaals bedankt voor een zeer geslaagde dag.

Soft- en slagbaltoernooi
Op 19 juni wordt het soft- en slagbaltoernooi gehouden, voor de kinderen van de groepen 5 en 6 en 7 en 8.
Kinderen moeten zelf een team opstellen van minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers.
Opgeven kun je doen door het inschrijfformulier ingevuld te mailen ( vóór donderdag 12 juni) naar:
nvemden4231@student.landstede.nl. Met daarbij de namen van de deelnemers, teamnaam, schoolnaam en
groep.
Zie voor meer informatie bijgevoegde flyer.

Wandel3daagse
De straten kleurden gisteravond weer mooi “Polhaarrood”.
De route gaat vanavond richting Hoonhorst en morgen is al
weer de laatste avond. Veel wandelplezier!

Vacature Medezeggenschapsraad schooljaar
2019/2020
Aan het einde van dit schooljaar zal Ester Jacobs na een zittingstermijn van 3 jaar de MR verlaten. Door het
aftreden van Ester Jacobs als MR-lid, is de MR van ‘De Polhaar’ met ingang van het nieuwe schooljaar
(september 2019) op zoek naar een ouder/verzorger die voor drie jaar zitting wil nemen in de MR.
Binnen de MR denken wij mee over het beleid van de school en proberen hiermee een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. We hebben vaak een adviserende rol, maar zo nu en dan is
er ook sprake van instemmingsrecht (denk hierbij aan het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en
de schooltijden).
Dit jaar houdt de huisvesting voor de komende schooljaren ons erg bezig. Hierin proberen we positief
kritisch mee te denken en te adviseren. Een ander punt op onze agenda voor bijv. 19 juni a.s. is de
schoolgids. De MR-leden lezen de concept-schoolgids van te voren kritisch door en geven tijdens de MRvergaderingen feedback op de conceptversie. Hierover gaan we in gesprek en vervolgens kan een
instemming volgen vanuit de MR.
Natuurlijk hebben wij nog veel meer punten op onze agenda staan. Ben je nieuwsgierig geworden? Dan
verwijzen wij je graag naar de website van de Polhaar (www.depolhaar.nl), daarop is de jaarplanning van de
MR te lezen. De MR vergadert ongeveer om de 6 weken op de woensdagavond van 19.30uur tot ongeveer
21.30uur. Er zullen ongeveer 6 tot 7 vergaderingen per jaar gepland worden, waarbij je vaak enkele
ingekomen stukken van te voren zal moeten doornemen. Het eerste deel van de vergadering schuift de
directeur Antoinette Holterman aan.
Lijkt het je leuk om voor de komende drie schooljaren zitting te nemen in de MR van onze school? En ben je
net als wij, positief kritisch ingesteld en houd je van constructief en oplossingsgericht denken en werken?
Dan zoeken wij jou!
Wat levert het jou op? Meedenken met het beleid van onze school, nieuwe leerervaringen opdoen,
boeiende uitdagingen aangaan en interessante en soms pittige discussies voeren t.a.v. uiteenlopende
onderwerpen.
Kom onze MR versterken en stel je kandidaat! Stuur vóór 19 juni 2019 een mail met een korte motivatie
naar mr.polhaar@catent.nl o.v.v. kandidaat MR 2019/2020.
Voor meer informatie kun je uiteraard ook één van onderstaande huidige MR-leden benaderen.
Personeelsgeleding: Vanessa Tuten (gr. 3), Rebecca Bernard (gr. 1/2b), Marjan Velderman (gr.4b)
Oudergeleding: Ester Jacobs; ouder van Tom en Merel (gr. 5 en 7), Irene Zuidberg; ouder van Ruben en
Thijmen (gr. 1/2c en gr. 4a), Wladimir Nijenhuis; ouder van Quinten en Sjuul (gr. 1/2d en gr. 4a).

