
Open dagen en informatieavonden 2022 DALFSER BASISSCHOLEN

 

CBS De Spiegel
Brethouwerstraat 4, 7721 XN Dalfsen
T 0529-432341  E info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
W  www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Kijkdag: maandag 31 januari* 9.00 - 10.30 uur: 
presentatie en kijkje in de groepen.  
Informatieavond: maandag 31 januari* 
20.00-21.30 uur: presentatie en rondleiding. 

Rust, plezier en uitdagend onderwijs op maat

KBS DE POLHAAR

AMBITIES 

Ik ben, ik kan, ik groei...
Op de Polhaar streven we naar goed onderwijs voor ieder kind. We hebben plezier, 
waarderen elkaar en leren van en met elkaar. Vanuit de basis ’relatie’, ’vertrouwen’, 
’autonomie’ en ’acceptatie’, werken wij aan de ontwikkeling van elk uniek kind.

samen zijn we de Polhaar...
Op de Polhaar zien we elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders (verzorgers). 
We vieren samen, we leren van en met elkaar en we zijn trots op onze successen.

we werken aan onze toekomst! 
Op de Polhaar bieden we uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs waarbij er aandacht is voor de 21-eeuwse vaardig -
heden. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. 
De leerlingen onderzoeken, overleggen en luisteren. We maken 
de leerlingen wereldwijs middels vooraf opgestelde kennis- en 
vaardigheidsdoelen. Leerkrachten zijn zich bewust van hun 
handelen en het opstellen van doelen ten behoeve van een 
brede ontwikkeling van de leerling.

CONTACT

Meer informatie?

0529-432760
directie.polhaar@catent.nl
www.polhaar.nl

MISSIE

Op basisschool de Polhaar willen we dat ieder kind zich vanuit een veilige 
leeromgeving en een warme sfeer op z’n eigen unieke wijze mag en kan 
ontwikkelen. We vieren en werken samen, zijn nieuws   gierig naar de wereld 
om ons heen en staan open voor elkaar. Door rust, plezier en uitdagend 
onderwijs op maat te bieden, kunnen wij onze leerlingen voorbereiden 
op de maatschappij van morgen. 

RustVieren Uitdaging Mondiaal

OPEN HUIS13 februari a.s.
MAAK UW KEUZE:1  9.00 tot 10.30 uur2  19.30 tot 21.00 uur(Geen vrij e inloop)

KBS De Polhaar
Van Ittersumstraat 7, 7721 DL Dalfsen
T 0529-432760  E info.polhaar@catent.nl
W  www.polhaar.nl

Informatieochtend: donderdag 10  
februari, aanvang 9.00 uur (tot 10.30 uur)
Informatieavond: donderdag 10 februari, 
aanvang 19.30 uur (tot 21.00 uur) 
en daarnaast op afspraak.

Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem
Emmerweg 10, 7722 LH  Dalfsen (Emmen)
T  0529-433360  E info@abaronvandedemschool.nl
W  www.abaronvandedemschool.nl

Open dag: altijd, op afspraak.

Informatieavond: donderdag 10 februari 
19.00 – 20.30 uur, en op afspraak.

Het Avontuur Openbare Basisschool
Ruigedoornstraat 23, 7721 BW Dalfsen
T 0529-432115  E info-hetavontuur@ooz.nl
W  www.hetavontuurdalfsen.nl

Informatieavond: maandag 28 februari 
van 19.00 tot 20.00 uur.
Open dag: woensdag 9 maart van  
9.00 tot 11.30 uur en vrijdag 8 april van 
9.00 tot 11.30 uur.

CBS Sjaloom
Hoevenweg 1, 7722 PM Dalfsen (Ankum)
T 0529-431381  E info@sjaloomdalfsen.nl
W  www.sjaloomdalfsen.nl

Informatieavond: dinsdag 1 maart  
van 20.00 tot 21.30 uur.  
Ouders kunnen ook op andere  
momenten een afspraak maken  
voor een gesprek en een rondleiding.

GBS De Vuursteen
Nieuwe Uitleg 2, 7721 BN Dalfsen 
T 0529-431781  E info.devuursteen@florion.nl
W  www.de-vuursteen.nl

Onze school bekijken?
Bij interesse kunt u een afspraak maken.

Basisschool St. Cyriacus
Kerkstraat 11, 7722 LR Hoonhorst
T 0529-401495  E cyriacus@mijnplein.nl
W  www.cyriacus.nl

Open dag: altijd, op afspraak.

Informatieavond: dit jaar alleen  
op afspraak.

Christelijke Jenaplanschool O.S. Cazemier
G.W.Spiegelstraat 4, 7722 ST Oudleusen
T 0529-471574  E info@cazemierschool.nl
W  www.cazemierschool.nl

Open dag:  altijd, op afspraak.
Ouders kunnen altijd een afspraak  
maken voor een gesprek en een  
rondleiding. 

* Komt deze datum niet uit? Maak dan gerust een andere afspraak voor een kijkje in De Spiegel.

Check vooraf de websites van de scholen voor eventuele wijzigingen i.v.m. corona. 


