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 35
februari 2018

AGENDA
In de week van maandag 24 juni:

r:

20 t/m 27 juni 2019

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 ( op uitnodiging)

Van de directeur, Antoinette Holterman
Dit Polhaarnieuws staat boordevol informatie voor het nieuwe schooljaar.
Naast de formatie en de lokaalindeling op de Polhaar+ informeren we u ook over de schooltijden.
Ook staan er voor volgende week de facultatieve contactmomenten gepland.
Kortom het jaar wordt afgerond en we kijken vooruit naar het volgend schooljaar en ook de jaren daarna.
De afgelopen week hebben we namelijk met de directeuren van Catent
een eerste scholingsmoment gehad om het schoolplan vorm te geven, het
was een inspirerende bijeenkomst! In het schoolplan kijken we naar onze
visie en missie, onze thema’s en onze ambities voor de komende vier jaar
(2020-2024) op de Polhaar. Hierbij is het vanzelfsprekend belangrijk om
het team te betrekken en we zullen hier dan ook een studiedag aan
wijden.
Doordat wij hierin begeleid worden door een extern bedrijf zien wij geen
andere mogelijkheid dan deze studiedag op maandag 16 september te
houden. In een eerder Polhaarnieuws is ook het scholingsmoment voor de
groepen 1 en 2 op woensdag 18 september aangegeven.
Wij snappen dat dit “veel” is in 1 week maar door het al bijtijds aan te geven, hopen wij op uw begrip!

Formatie
Het was een puzzel en wij zijn dik tevreden met het formatieplaatje voor komend schooljaar!
Doordat we met een 12e groep starten en enkele collegae gaan studeren én we subsidie krijgen om
tegemoet te komen aan de werkdruk van de leerkrachten, ziet het plaatje er als volgt uit:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1-2 a Lieke
Lieke
Lieke
Lieke
Lieke
Groep 1-2 b Aletta
Vera
Aletta
Aletta
Aletta
Groep 1-2 c
Rebecca
Rebecca
Marijke
Marijke
Marijke
Groep 1-2 d Marloes
Marloes
Marloes
Marloes
Marloes
Groep 3a
Sabine v.d. S. Sabine v.d. S. Elles
Elles
Elles
Groep 3b
Vanessa
Vanessa
Vanessa
Leonie
Leonie
Groep 4
Marian
Marian
Marian
Lisette (WPO) Lisette (WPO)
Groep 5a
Els
Els
Els
Karin
Karin
Groep 5b
Ineke
Ineke
Sabine B.
Sabine B.
Sabine B.
Groep 6
Esther
Esther
Esther/ Vera Vera
Vera
Groep 7
Charlotte
Charlotte
Charlotte
Eline
Eline
Groep 8
Emmy
Eline
Emmy
Emmy
Emmy

Toelichting op bovenstaande:
 huidige leerlingen van de groep 1A blijven bij Lieke Ruiter
 huidige leerlingen van de groep 1B komen bij Rebecca Bernard en Marijke Dekker in groep 1-2C
 huidige leerlingen van de groep 1C komen bij Aletta van Oosten en Vera Hoek in groep 1-2B
 huidige leerlingen van de groep 1D blijven bij Marloes Ammerlaan
 huidige leerlingen van de groepen 2A-2B worden 3B en komen bij Vanessa Tuten en Leonie Blom
 huidige leerlingen van de groepen 2C-2D worden 3A komen bij Sabine vd Sligte en Elles Antonissen
 huidige leerlingen van groep 4A worden 5A komen bij Els Niemeijer en Karin Kok
 huidige leerlingen van groep 4B worden 5B komen bij Ineke Flierhuis en Sabine Balster
 groep 6 heeft om de week op woensdag Esther Mekelenkamp of Vera Hoek
Wij heten Karin Kok, Marijke Dekker, Eline Bloemers en Lisette Klomp van harte welkom op de Polhaar!
Verderop in het Polhaarnieuws stellen zij zichzelf voor.
Of zij op het doordraaimoment aanwezig kunnen zijn is nog onzeker maar zij komen sowieso dit schooljaar
nog kennismaken met hun nieuwe groep.
Natuurlijk hebben een aantal collegae ook ambulante en onderwijsondersteunende taken, deze zijn terug te
vinden in de (ouder)jaarkalender die aan het begin van het schooljaar verschijnt.
Verder hebben wij op dit moment nog een extra vacature voor een onderwijsassistent in het kader van de
werkdrukgeleden. Zodra hier meer over bekend is, laten we u dat weten.
Lokaalverdeling kleuters:
Lokaalverdeling: Lokaal 1-2A blijft het lokaal van Lieke Ruiter
lokaal 1-2B blijft het lokaal van Aletta van Oosten en Vera Hoek, met de leerlingen van de huidige groep 1C
lokaal 1-2C wordt het lokaal van Rebecca Bernard en Marijke Dekker, met de kinderen van de huidige 1B
Lokaal 1-2D blijft het lokaal van Marloes Ammerlaan
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Polhaar+
Volgend schooljaar zitten we met drie groepen op de Polhaar + en wel groep 5A , groep 5B en groep 6.
In goed overleg met de Uitleg verhuizen we naar de andere kant van het gebouw. Aan deze kant kunnen we
nog meer een eigen stukje Polhaar creëren doordat er in dit gedeelte 3 lokalen gehuisvest zijn. Daarnaast
krijgen we een eigen ruimte voor ondersteuning van kleine groepen die we ook als teamkamer in kunnen
zetten.
De lokalen worden door de Uitleg geschilderd en toiletten vervangen. Wij zorgen dat de vloerbedekking
gelegd wordt, digiborden verhuisd worden en de werkplekken op de gang gerealiseerd worden.
Als alles volgens planning verloopt zijn er 2 lokalen voor de zomervakantie ingericht en het derde lokaal in
de zomervakantie. We gaan er weer iets moois van maken!
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Schooltijden
De klankbordgroep schooltijden heeft voor de meivakantie uw mening en/of suggestie gevraagd over
specifiek de begin- en eindtijden van de Polhaar en de Polhaar+ (en niet over het continurooster). U kon uw
reactie deponeren in de bus of naar de directie mailen. De termijn om te reageren is hierbij nog verlengd.
Er zijn in totaal 20 reacties van de 203 gezinnen binnen gekomen; dit is 9,85 % (Reacties per mail: 8 en
Reacties in de bus: 12)
De 20 reacties gaven het volgende aan:
 begin- en eindtijden zo houden: 10
 begin- en eindtijden aanpassen (variërend van 5 tot 15 minuten waarbij allen uitspreken Polhaar+
eerder te laten beginnen): 9
 aanpassen of zo laten prima: 1
De klankbordgroep heeft de directie geadviseerd om de schooltijden zo te houden.
Klankbordgroep heel erg bedankt voor jullie inbreng en meedenken!
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht en de deuren voor groep 1-2 gaan om 8.20 uur open.

Verbouwing Polhaar+
Op dit moment is de Uitleg intern aan het verbouwen, de ouders van de Polhaar+ hebben dit misschien
meegekregen van hun kind.
Omdat het ook de periode van toetsing is (was), zijn er in goed overleg met de Uitleg afspraken gemaakt
over eventuele geluidsoverlast. Zo hebben de collegae van de Polhaar+ aangegeven dat zij ’s morgens willen
starten met toetsen. De bouwvakkers hebben hier rekening mee gehouden en de geluidsoverlast tot aan de
ochtendpauze zoveel mogelijk beperkt. Ook zijn er bepaalde toetsen op de Polhaar afgenomen. Als Polhaar
hebben wij dit ervaren als een prettige samenwerking.
Tevens willen we u nog aangeven dat Sabine Balster op dit moment op vrijdagmiddag niet in groep 5 staat
en Corien Nijhuis haar vervangt.

Reminder toezicht houden
Wat fijn dat een aantal ouders zo enthousiast gereageerd heeft om volgend schooljaar te komen
ondersteunen bij het toezicht houden, dank jullie wel daarvoor!
Maar… we zijn er nog niet….daarom een reminder:
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.
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 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!

Schoonmaakochtend in de kleuterbouw
Op woensdagochtend 26 juni organiseren wij een schoonmaak-uurtje voor alle kleutergroepen. Wilt u ook
komen helpen? We beginnen om 8.30 uur, wij spelen dan met de kinderen buiten.
We verwachten in een uur klaar te zijn. wilt u ook een emmer en schoonmaakmaterialen meenemen?
( schoonmaakmiddel, spons, zeem, doekje, stofzuiger etc).
Opgeven (tot dinsdag 25 juni) kan via de leerkracht of inschrijven op de lijst.
Mocht u niet kunnen komen woensdagochtend, dan kunt u ‘s ochtends materiaal meenemen om thuis
schoon te maken. Dit staat klaar op tafel.
Maandag 1 juli of eerder verwachten wij de materialen weer terug op school.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp!

Verjaardagsfeest in groep 7
Dinsdag 2 juli vieren de leerkrachten van groep 7 Charlotte Blom en Vera Hoek hun verjaardag in de klas.
Voor de ochtendpauze zal er gezorgd worden voor eten en drinken door de juffen (zelf meenemen mag
uiteraard ook). De kinderen moeten wel zelf hun lunch meenemen.
Dresscode: doe aan wat je leuk vindt!

Plan van aanpak Luizenbeleid schooljaar 2019-2020
In overleg met leerkrachten en directie hebben we besloten in om het schooljaar 2019/2020 geen
luizencontroles meer uit te voeren. Door de privacy wetgeving is in de loop van dit schooljaar gebleken dat
het niet meer mogelijk is om de namen van kinderen door te geven aan de GGD. Dit mag alleen als ouders
hiervoor toestemming geven of als ouders zelf contact gaan opnemen met de GGD verpleegkundige. In de
praktijk betekent dit dat niet iedereen dit zal gaan doen. Hiermee vervalt de laatste stap van het plan en dus
de reden om zo door te gaan. Mede doordat er ook geen afname van luizen worden geconstateerd.
Wat blijft wel:
 Herinnering in PHN in de week na de vakantie om zelf je kinderen goed te controleren
 Indien ouders bij hun kind luizen/neten constateren lichten ze de leerkracht in. Zelf direct starten
met behandelen.
 De leerkracht zorgt voor een melding op de schoolapp zodat ouders extra controles kunnen doen bij
de kinderen in de betreffende groep.
 Aan eind van het schooljaar 2019-2020 zullen oa de coördinatoren éénmalig controle van alle
kinderen doen. Dit om te beoordelen en te kunnen evalueren wat het effect is van het standaard niet
controleren.
 Op de website van school staat informatie hoe te handelen na besmetting luizen
 Luizencoördinatoren zijn stand-by voor vragen/meekijken/meedenken
 GGD-verpleegkundige Alice de Groot (Centrum jeugd en Gezin Dalfsen) kan gevraagd worden om
mee te kijken/mee te denken. Zij is bereikbaar op 06-30728512 of 088-443084. Zij is rechtstreeks te
benaderen en wil altijd bij je thuis komen als dit prettig is voor advies, zij heeft aangegeven hier
ervaring mee te hebben en kan je van aanvullend advies voorzien.

Verjaardagsfeest in groep 3
Dinsdag 2 juli vieren de leerkrachten van groep 3 Vanessa Tuten en Leonie Blom hun verjaardag in de klas.
Er wordt gezorgd voor eten en drinken in de ochtendpauze maar de kinderen moeten wel zelf hun lunch
meenemen. De kinderen mogen verkleed komen maar dat hoeft niet.

Kijkmoment in de nieuwe groep
Donderdag 4 juli gaan alle kinderen kijken in de nieuwe groep voor volgend schooljaar.
De kinderen die vlak voor-, in- en direct na de zomervakantie vier jaar worden zijn daarbij van harte welkom!

Verjaardagsfeest in groep 4B
Op woensdag 26 juni vieren Marian Velderman en Corien Nijhuis van groep 4b hun verjaardag. De kinderen
mogen verkleed op school komen. Van prinsessenjurken, tot onesies en trainingsbroeken, alles mag. Verder
hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. We maken er een
gezellige dag van!

Schoolfoto’s
Yes, de schoolfoto's zijn klaar! De briefjes zijn vandaag of morgen meegegeven aan de kinderen. Middels de
code die op de briefjes staat kan er worden ingelogd en kan je de foto's bekijken of bestellen. De code voor
de broer/zus combinatie komt met het oudste kind mee. Mocht er iets missen of heb je een vraag, trek dan
de ov-leden van de commissie schoolfotograaf aan de mouw: Marleen Demmers, Suzanne van Oene en
Dorien Wichems

Even voorstellen:
Ik ben Karin Kok, 42 jaar en kom volgend schooljaar op de Polhaar werken. Ik ga 2
dagen in groep 5 werken naast Els Niemeijer en ik ben 2 dagen in verschillende
groepen werkzaam als ondersteuning van de vaste leerkrachten.
Ik ben een ervaren leerkracht, ondertussen sta ik al 21 jaar voor de klas. Daardoor heb
ik alle groepen al een keer lesgegeven.
Ik woon in Heerde samen met mijn vriend Marco. Wij hebben 2 ½ jaar geleden een
klushuis gekocht en zijn nog volop bezig om dit op te knappen. Daarnaast wandel ik,
reis ik graag en lees ik veel. Tot volgend schooljaar!

Een nieuw gezicht op school en in de klas. Mijn naam is Eline Bloemers, ik ben 22
jaar en ik woon in Nieuwleusen. Mijn grootste hobby is volleyballen. Dit doe ik al
vanaf mijn zesde jaar bij volleybalvereniging Flash Nieuwleusen.
Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de pabo en inmiddels ben ik al weer een jaar
werkzaam in het onderwijs. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt op KBS De Vlieger 3
in Zwolle.
Aankomend jaar zal ik vier dagen in de week te vinden zijn op de Polhaar, waarvan
2 dagen in groep 7. Daarnaast zal ik één dag in de week werkzaam zijn voor Jong
Catent. Een groep starters binnen stichting Catent die zichzelf willen ontwikkelen
en met innovatieve ideeën stichting Catent naar een hoger niveau willen tillen.
Ik heb onwijs veel zin in dit nieuwe schooljaar en ik ben erg blij dat ik op de Polhaar aan de
slag mag. Ik hoop u snel eens tegen te komen in de school.

In het nieuwe schooljaar ga ik werken op basisschool de Polhaar! Ik heb hier veel zin in!
Ik zal op woensdag, donderdag en vrijdag de leerkracht worden van groep 1-2 samen
met Rebecca Bernard. Via deze weg wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Marijke Dekker, ik ben 32 jaar oud en woon samen met mijn vriend Joey en
dochter Ella in Zwolle. Na 10 jaar met veel plezier als kleuterjuf op bassischool de Vlieger
in Zwolle te hebben gewerkt, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Terug naar mijn
“oude” basisschool waar ik vroeger met veel plezier op heb gezeten!
In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en mountainbiken en ben ik lid van Thor
Survivalrun in Zwolle. Ook vinden wij het heerlijk om weekendjes met de camper of tent
erop uit te trekken! Ook houd ik van tuinieren en ben ik geregeld bij mijn familie in Dalfsen te vinden.
Ik hoop u graag te ontmoeten in het nieuwe schooljaar. Alvast een fijne zomervakantie gewenst en tot over
een aantal weken!

Mijn naam is Lisette Klomp. Ik ben 23 jaar en woon in Ommen. Ik studeer aan de
Katholieke Pabo in Zwolle. Volgend jaar mag ik mijn laatste jaar (WPO) in groep 4
lesgeven op de donderdag en de vrijdag. Het kan zijn dat de kinderen van deze
groep mij nog herkennen. Ik heb namelijk in mijn tweede jaar stagegelopen in
groep 2 bij Sabine van der Sligte. De groep die volgend jaar dus groep 4 wordt.
Ik heb erg veel zin om volgend jaar te starten. Een nieuwe uitdaging waarbij ik
twee dagen zelfstandig voor de groep mag staan!
Ik wens jullie alvast een fijne vakantie.

NK Schoolhandbal
Aanstaande zaterdag is het dan eindelijk zover: het NK Schoolhandbal voor de meiden van de Polhaar. Het
toernooi vindt plaats in sporthal Valkenhuizen in Arnhem. Het speelschema voor de poulefase is als volgt:
09.30 uur: de Vliermeent - de Polhaar (veld 2)
10.08 uur: de Polhaar - de Wegwijzer (veld 4)
11.24 uur: de Polhaar - St Gerardus (veld 3)
12.21 uur: Octopus - de Polhaar (veld 2)
13.37 uur: de Polhaar - Petrusschool (veld 4)
Zet 'm op toppers!! Wij zijn nú al trots dat jullie zo ver gekomen zijn

Datrion
De Datrion is in volle gang en veel kinderen hebben het wandelen en fietsen al volbracht.
Op 2 juli start het zwemmen als laatste onderdeel.
Als afsluiting worden alle kinderen die zich hebben opgegeven voor de Datrion uitgenodigd op vrijdag 5 juli
om half 8 op het voorplein van het gemeentehuis.
Ook voor de kabouters vindt hier de uitreiking van de medailles plaats.

Speelplezier tijdens TSO
Het was afgelopen maandag een heerlijke dag met veel speelplezier tijdens de overblijf op de Polhaar+.
Het was een genot voor de toezichthouders om te kijken hoe de leerlingen zich optimaal vermaakten. Niet
alleen met de nieuwe speelmogelijkheden van het groene schoolplein maar ook met de al bestaande
tafeltennistafel. Super gezellig gespeeld!

Voorstelling
De leerlingen van de kleuterbouw en van groep 3 hebben vandaag genoten van een voorstelling van Bob en
Bella. Bob en Bella gingen op reis. De vlaggen van verschillende landen kwamen voorbij evenals het
Wilhelmus en “wij houden van Oranje”. Wat was het heet in Spanje!
En wat wordt het volgende week wel niet in Nederland?

