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Maandag 17 juni:
Dinsdag 18 juni:
Woensdag 19 juni:

r:
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Fiets3daagse
Fiets3daagse
Fiets3daagse, Soft/slagbaltoernooi, MRvergadering

Van de directeur, Antoinette Holterman
Dit schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het invoeren van het continurooster. Leerlingen eten samen met hun
leerkrachten een broodje en er is tijd voor een stukje ontspanning. Na de lunch hebben de leerlingen een half uur
pauze. Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld op de nieuwe Groene Schoolpleinen en wat prachtig om te zien hoe
kinderen “opnieuw leren spelen en ontdekken!” Ook kunnen we zeggen dat de weergoden ons gunstig gezind waren.
Door het continurooster ervaren we nog meer rust in de school en dat komt zeker weer ten goede aan ons onderwijs.
Mede door de inzet van een aantal ouders die ons ondersteund hebben bij het toezicht houden, kunnen we
terugkijken op een fantastisch jaar!
Ook volgend schooljaar zijn we weer op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen.
Op een rijtje:
 Op maandag, dinsdag, donderdag zoeken we ouders voor de Polhaar (12.00-13.00 uur) en Polhaar+ (12.3013.00 uur)
 Op vrijdag voor beide locaties van 12.30-13.00 uur
Anders dan dit jaar blijven de leerlingen van groep 5 en 6 op vrijdagmiddag op de Polhaar+.
 Er staat een kleine vergoeding tegenover: een heel uur toezicht houden €4,50 en een halfuur €3,50
 U kunt gerust uw kleine spruit meenemen, we merken dat ze heerlijk meespelen!
 Er is altijd een ambulante collega buiten die de eindverantwoording heeft.



U kunt zich ook opgeven voor één of meerdere blokken, of om de week. Alle varianten zijn mogelijk [Symbool] .
1 blok omvat 10 weken.
Een aantal toezichthouders van dit jaar hebben al toegezegd volgend schooljaar weer van de partij te zijn, fantastisch!
Wilt u mij nog even mailen op welke dag en locatie het beste uitkomt?
(directie.polhaar@catent.nl)
Met deze enthousiaste mensen redden we het niet…..ook uw kind vindt het vast en zeker super als papa of mama komen
helpen, dus meld u aan!

Groep 6- zwemmen Gerner 14-6 en 18-6
Op vrijdag 14-6 en dinsdag 18-6 gaan de leerlingen van groep 6 zwemmen. Zij worden deze dagen om 8.30
uur met de fiets bij zwembad de Gerner verwacht.

Groep 6- lokaalwisseling maandag 17-6
Op maandag 17-6 mogen de leerlingen om 8.30 uur op de hoofdlocatie van de Polhaar verzamelen. Wij
hebben deze ochtend les in het lokaal van groep 8. 's Middags gaan wij weer terug naar de Polhaar+. De
leerlingen gaan vanuit de Polhaar+ weer naar huis.

Aanvulling Financiële verantwoording OV
schooljaar 2018-2019
De incasso van de bijdrage voor het schoolreisje zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni 2019!

Geslaagd!
Esther Mekelenkamp is geslaagd als onderzoekcoördinator. Er waren
waarderende woorden voor haar spellingsonderzoek.
Super gedaan Esther, van harte gefeliciteerd!
Tevens feliciteren wij alle geslaagde oud-leerlingen van
onze school! Toppers, we zijn trots op jullie!
En voor degene die een herexamen hebben; Zet ‘m op!
Je kunt ‘t! Toi, toi, toi!

Afrondingsgesprekken
In de week van maandag 24 juni vinden de afrondingsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7 op
uitnodiging van de leerkracht. Dit zijn geen rapportgesprekken.
De rapporten gaan op woensdag 10 juli mee naar huis.
Mocht u als ouder morgen, vrijdag 14 juni geen uitnodiging van de groepsleerkracht hebben ontvangen,
maar wel behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 18 juni persoonlijk kenbaar
maken bij de groepsleerkracht. Zij zal u een brief geven waar op u uw specifieke onderwerp van het gesprek
aangeeft, zodat de leerkracht zich op dit onderwerp kan voorbereiden. Als u zich aanmeldt krijgt u van de
leerkracht de uitnodiging met de definitieve dag en tijd waarop u verwacht wordt.

BHV
Antoinette Holterman, Vanessa Tuten, Aletta van Oosten en Inge Haarman hebben de herhalingscursus
Brandbestrijding en ontruiming en Eerste hulp weer gevolgd en zijn opnieuw gecertificeerd.

Wandel3daagse
Vorige week woensdag gingen ruim 200 jongens, meisjes en begeleiders in het rode Polhaarshirt vol goede
moed van start met de wandel3daagse. De route was goed te doen, want bij het traktatiepunt vanuit de OV
op 1,5 kilometer van de finish werd er nog volop gezongen en gelachen.
Donderdag ging de route richting Hoonhorst en werden we voor het traktatiepunt zeer gastvrij ontvangen
op het terrein van vakantiewoning Hendrik Jan aan de Poppenallee. Zo'n vijftien minuten zag het groene
weiland rood van de deelnemers waarna de groepen het beste beentje voor zetten voor het vervolg van de
route.
Helaas trokken de weersvoorspellingen vrijdag een streep door het lopen van de laatste route en het defilé.
Vele kinderen vonden dit jammer. Het lopen was zo gezellig, hoe moet het nu met de bloemen en de juf zou
komen kijken... Gelukkig werd er snel een alternatief bedacht. Om 18.00 uur verzamelden we op school om
vervolgens in een lange rode sliert via de Vriesenhof en de Polhaarweg naar de Trefkoele te lopen. De
kinderen zongen nog harder dan dat de regen uit de lucht viel, wat een sfeertje!
In de Trefkoele werden de medailles omgehangen, stond de taart klaar en was het wachten op de
prijsuitreiking.
En het was het wachten waard. Op de korte afstand mocht groep 4b de tweede prijs in ontvangst nemen!
Namens de OV, dank voor alle vrijwillige inzet om de kinderen deze dagen te begeleiden.
Vergeten jullie niet om de Polhaarshirts deze week, ongewassen, weer in te leveren?

