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AGENDA
Maandag 2, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli: Zwem4daagse
Donderdag 4 juli:
Kijkmoment in de nieuwe groep
Vrijdag 5 juli:
Datrionuitreiking

Van de directeur, Antoinette Holterman
Fijn dat de kleutermaterialen afgelopen week door een aantal ouders zijn schoongemaakt! En ook mooi om
te zien dat (andere) ouders het een en ander mee naar huis hebben genomen. Zo kunnen we volgend
schooljaar weer fris beginnen…
Morgen krijgt uw kind twee briefjes mee met een opgavestrookje. De verkeerswerkgroep is op zoek naar
nieuwe ouders en ook hebben we nog ondersteuning nodig tijdens het toezicht houden van het
continurooster. Wat zou het fijn zijn als we voorlopig blok 1 en 2 bemand hebben zodat we goed kunnen
starten. Wanneer we niet voldoende ondersteuning krijgen dan worden helaas de groepsleerkrachten
ingezet en kunnen niet genieten van een half uurtje pauze (waar zij volgens de CAO wel recht op hebben).
Als laatste komt morgenvroeg de gemeente om, waar mogelijk, de processierupsen te
verwijderen.
We hebben veelvuldig contact gezocht en zijn blij dat ze er morgen zijn!

Sterke mannen gevraagd op de Polhaar+
We hebben 2 sterke vaders nodig ( mag ook moeders als ze maar heel sterk zijn) die vrijdagmorgen 5 juli om
8.30 uur (zware) kasten verplaatsen naar de hal en een strook vloerbedekking weghalen in de 2 huidige
lokalen zodat na schooltijd de tafels en stoelen van de leerlingen daar neer gezet kunnen worden.
Maandag 8 juli wordt de rest van de vloerbedekking er uitgehaald en overgelegd naar de nieuwe lokalen.
Graag opgeven bij Inge i.haarman@catent.nl

Maandag 8 juli groep 5 en 6
Maandag 8 juli worden de leerlingen van de groepen 5 en 6 om 8.30 uur met de fiets op de Polhaar
verwacht. Zij fietsen dan samen met de leerkrachten naar de Stoomfabriek om daar de musical van groep 8
te bekijken. Na het eten gaan de kinderen weer naar de Polhaar+.

Leerlingenraad
Afgelopen woensdag heeft de laatste bijeenkomst van de leerlingenraad plaatsgevonden voor dit schooljaar.
We hebben de vooraf opgestelde punten besproken en alvast gekeken naar volgend jaar. De leerlingen
hebben al een mooi lijstje opgesteld voor komend schooljaar 😉
Vanessa, Pieter, July, Jelle, Leon, Vera, Lima en Matthijs, bedankt voor jullie inzet! Het was fijn om samen te
mogen werken!

Babynieuws
Charlotte Blom heeft de kinderen van haar groep, groep 7, deze week verteld dat zij zwanger is. De kinderen
waren helemaal happy!!! Charlotte en Peter verwachten de baby in januari.
Wij wensen Charlotte een goede zwangerschap en voorbereidingstijd.

Meubilair
In de laatste week voor de vakantie verwachten wij het nieuwe meubilair voor de
groepen 5 t/m 8 te krijgen. Dat betekent dat ons oude meubilair een nieuwe
bestemming zoekt. Als u als ouder belangstelling heeft voor een (gratis) setje of
meerdere setjes, kunt u dit via de mail laten weten aan Emmy Warrink:
e.warrink@catent.nl Er zijn tafels en stoelen in verschillende hoogtes beschikbaar.
Op dit moment zijn wij nog in afwachting van het levermoment van ons nieuwe
meubilair. U zult begrijpen dat we het oude meubilair graag houden tot het nieuwe
meubilair er is. Volgende week zullen we in het Polhaarnieuws laten weten wanneer
de meubels opgehaald kunnen worden.

Maak kennis met de OV!
Wil jij kennismaken met de taken van de OV en de leden? Overweeg jij je aan te melden als lid, maar heb je nog
vragen?
Maandag 1 juli staan de huidige OV-leden tussen 20.00 en 20.30 uur voor je klaar met koffie en koek. Kom jij
ook? We geven je graag meer informatie en hopen dat ook jij je in wil zetten voor deze dankbare
vrijwilligersklus.

NK Schoolhandbal
Wij deden 22 juni 2019 mee met het NK Schoolhandbal. We
zijn daarmee 5e van heel Nederland geworden. We hebben 3
wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. We
zijn uiteindelijk niet in de kruisfinales gekomen omdat er bij
ons bij 1 wedstrijd iemand uit moest omdat we met 5 punten
verschil voor stonden. Dit is helaas alleen bij ons gedaan het
is later ook afgeschaft. Daarom zijn we op doelsaldo niet
doorgegaan en het scheelde ook maar een paar punten. Je kon ook nog
beste speelster of keepster worden maar niemand uit ons team is dat geworden. Er waren ook heel veel
supporters mee gegaan die ons supergoed hebben aangemoedigd. We vonden het supergaaf dat we mee
mochten doen aan het NK en we zouden het graag nog een keer doen!!
Marit en Esmée, Groep 8

Sgoolfotografie
Vorige week heeft uw zoon/dochter een inlogbriefje meegekregen om in te loggen
op www.sgoolfototgrafie.nl, waar u de schoolfoto’s kunt bekijken.
Wij hopen van harte dat de foto’s naar wens zijn.
Tot en met aanstaande zondag 30 juni krijgt u bij uw bestelling uit de individuele galerij de groepsfoto er
nog gratis bij en kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om de foto’s zonder verzendkosten te ontvangen
via school. Uiteraard is het na deze datum nog steeds mogelijk foto’s te bestellen, echter de groepsfoto
wordt dan niet meer gratis verstrekt en de verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
Heeft u vragen, opmerkingen of komt u er niet helemaal uit met bestellen? Stuur dan een berichtje
naar vragen@sgoolfotografie.nl. Wij helpen u graag!
Vriendelijke groet, Korinne Alberink & Renate van der Heijden www.sgoolfotografie.nl

Veel dank!
Schoonmaakochtend in de kleuterbouw is goed verlopen, de lokalen bij de kleuters zijn weer schoon.
De materialen verwachten wij maandag terug op school.
Namens de kleuterjuffen hartelijk bedankt voor uw hulp!

