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AGENDA
Vrijdag 5 juli:
Maandag 8 juli:
Woensdag 10 juli:
Vrijdag 12 juli:

r:

5 t/m 12 juli 2019

Datrionuitreiking
Afscheidsavond groep 8
11.30 uur Uitgooien groep 8
rapporten mee
12.05 uur Aftellen, 12.15 uur Zomervakantie!

Van de directeur, Antoinette Holterman
Vandaag een woordje vooraf met veel kleine puntjes, vandaar in de vorm van een wist u dat…
Wist u dat:


We een nieuwe onderwijsassistent hebben kunnen aannemen?
Wendy Diepman komt ons versterken en zij zal met name in de onderbouw ondersteunen. Wendy zal
zich in het volgende Polhaarnieuws voorstellen.



We helaas ook afscheid gaan nemen van een aantal mensen?
- Als eerste gaan we natuurlijk onze groep 8-ers ontzettend missen!!!! We
wensen jullie een fijne laatste week op de Polhaar en een fantastische
afscheidsavond!
- Corien Nijhuis ( groep 4B) gaat, na het behalen van haar PABO-diploma,
hoogst waarschijnlijk in Leiden studeren.
- Hessel Pazie ( onderwijsassistent) gaat naar de PABO in Zwolle
- Brenda Warrink ( ondersteuning grote groepen) heeft een baan op de Boxem in Zwolle gekregen.
We wensen jullie heel veel succes en plezier en fijn dat we met jullie samen mochten werken!



Dit het eerste jaar was dat we met een continurooster werkten?
Dit is het afgelopen jaar regelmatig geëvalueerd en aangescherpt, zowel de leerlingen als het team
ervaren het als heel prettig. Nog meer rust en continuïteit voor alle leerlingen en voor het team na
schooltijd meer tijd voor overlegmomenten en andere werkzaamheden



Volgende week vrijdag het nieuwe leerlingenmeubilair voor groep 5 t/m 8 geleverd wordt?
Voor groep 1 t/m 4 wordt dit in het nieuwe schooljaar besteld.



Er dit jaar heel veel ouders geparticipeerd hebben in activiteiten?
Een dikke duim voor alle ouders die ons op welke wijze dan ook ondersteund hebben!
Het is te veel om op te noemen maar als team willen we jullie ook via deze weg
ontzettend bedanken!!



We volgend schooljaar de ingangen voor de kleuters iets gaan aanpassen?
A.s. zaterdag gaat er nog weer een groep enthousiaste ouders verder met het vergroenen van ons
schoolplein. Zij zullen o.a. in de heg aan de kant van de van Ittersumstraat een extra ingang creëren.
Zo hopen wij de verkeersdrukte ook wat te kunnen spreiden. Er wordt vanaf 8.00 uur gestart tot
15.00/16.00 uur. Alle hulp is welkom (ook voor een paar uurtjes)!

Meubilair
De ouders/verzorgers die hebben gereageerd op het bericht van vorige week, ontvangen morgen een e-mail
van Emmy.

Beginfeest
Het schooljaar 2018-2019 is bijna ten einde en wij als OV zijn alweer druk bezig met het beginfeest 20192020.
Om dit beginfeest weer tot een succes te maken hebben wij weer veel helpende ouders/verzorgers nodig.
In de bijlage treft u meer informatie aan. De oudste kinderen hebben dit vandaag ook op papier hebben mee
naar huis gekregen.

Update ouderbijdrage
Bijna kan de financiële balans over het schooljaar 2018-2019 worden opgemaakt.
Echter niet iedereen heeft de bijdrage voor dit schooljaar betaald. Het incasseren van de ouderbijdrage en
de bijdrage voor het schoolreisje gaat moeizaam voor de laatste 15%.
Niet iedereen heeft de formulieren voor de machtiging (tijdig) ingeleverd.
Hierdoor moet ik als penningmeester de ouders informeren en verzoeken het geld zelf over te maken.
Dit kost veel energie, tijd en geld als dit niet geïncasseerd wordt.
--- Stand van zaken per 1 juli 2019 --OUDERBIJDRAGE
6% van de Ouderbijdrage 2018/2019 is (nog) niet ontvangen.
Het gaat hierbij om € 280,--. Het gaat hierbij om 20 kinderen.
Automatische incasso heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 maart 2019.
SCHOOLREISJE
14% van de bijdrage Schoolreisje 2019 is (nog) niet ontvangen.
Het gaat hierbij om € 763,--. Het gaat hierbij om 35 kinderen.
Automatische incasso heeft plaatsgevonden op maandag 1 juli 2019.
De bijdrage kan worden overgemaakt op de onderstaande bankrekening onder vermelding van
OUDERBIJDRAGE 1819/SCHOOLREISJE 1819_VOORLETTER_NAAM.
OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE POLHAAR
NL50 RABO 0312 8155 22
Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem gerust contact met mij op .
Dennis Heitbrink Penningmeester OV
dennisheitbrink@gmail.com tel. 06 253 90 719

TER INFO DE OPENSTAANDE BEDRAGEN PER GROEP
Groep 1
€ 165,50
Groep 2
€ 187,00
Groep 3
€ 60,00
Groep 4
€ 117,50
Groep 5
€ 161,50
Groep 6
€ 89,50
Groep 7
€ 262,00

15,9%
17,9%
5,8%
11,3%
15,5%
8,6%
25,1%

€ 1.043,00

100,0%

TOTAAL

Rapporten van de kleuters
Volgende week woensdag gaan de rapporten mee naar huis. Bij de kleuters krijgen nog niet alle kinderen
een rapport mee.
Alle kinderen die in 2019 in januari t/m de zomervakantie zijn ingestroomd, ontvangen een mooie
eigengemaakte tekening met een kaartje in plaats van een rapport.

Binnenkomst groep 1-2A
Vanaf volgende week mogen de kinderen
van groep 1-2a elke dag 's ochtends via de
ingang "van groep 3" naar binnen komen.
De leerkracht zorgt ervoor dat de deur op
tijd open gaat. Ook komen we via deze
deur aan het einde van de dag weer naar
buiten. We oefenen alvast voor volgend
schooljaar, omdat groep 1-2a dan altijd
van deze ingang/uitgang gebruik gaat
maken.

3B

1-2A

4A

Gym dinsdag groep 5 en 6
Groep 5 en 6 worden dinsdag om half 9 bij de Trefkoele verwacht. Zij gaan daar samen gymmen i.v.m.
werkzaamheden in hun lokaal. Zij lopen terug naar de Polhaar+, met of zonder fiets.

Kijkmoment in de nieuwe groep
Vanmorgen zijn alle kinderen wezen kijken in de nieuwe groep en bij de nieuwe leerkracht(en).
Ook de kinderen die in deze periode vier jaar worden mochten komen “wennen” en hadden hun lunchtas
meegenomen.
De kinderen van groep 2 lopen terug
In groep 3 mochten de kinderen de etui bekijken. Ze
van hun kijkmoment in groep 3.
vonden het reuze interessant.
Een van de kinderen roept:
Hiernaast een opmerking die we na afloop hoorden!
“In groep 3 is het zelfs nóg leuker!”

Laatste week
Maandag is de afscheidsmusical van groep 8: Een hoogtepunt van de schoolloopbaan.
De kleuters krijgen morgen al een voorproefje en de overige groepen gaan maandag kijken in Theater de
Stoomfabriek. De kinderen van groep 5 en 6 komen om 8.30 uur met de fiets naar de Polhaar, vanwaar zij
samen naar de Stoomfabriek gaan. We wensen de jongens en meisjes van groep 8 heel veel succes!
WOENSDAGMORGEN om 11.30 uur worden de leerlingen van groep 8 eruit gegooid. Iedereen is welkom om
te zien hoe groep 8 onze school verlaat. Ook de groepen 5 en 6 van de Polhaar+ komen naar de
hoofdlocatie. De kinderen van groep 8 hebben dan officieel vakantie en hoeven donderdag en vrijdag niet
naar school.
Donderdag wordt nog 1x met de overvolle mand met gevonden voorwerpen rondgegaan en wordt vrijdag
uitgestald op het schoolplein. Alles wat dan om 14.30 uur nog in de mand ligt, wordt naar Noggus en Noggus
gebracht!

VRIJDAGMORGEN om 12.05 uur gaan we met alle kinderen van de Polhaar, op het grote plein muzikaal
aftellen totdat de zomervakantie begint!
De leerlingen van de Polhaar+ komen naar de hoofdlocatie en vertrekken vandaar naar huis.
U bent van harte welkom!
VRIJDAG wordt om 12.15 uur de vakantie ingeluid en gaan de kinderen naar huis met de laatste spulletjes.
Het is verstandig om de kinderen deze week een extra tas mee te geven!!

Zomaar een relaxmomentje tijdens de TSO, genieten van de zon, al bijna vakantie!

