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Jaargang 33 nummer 16 INFO 20-05-2022 
 
 

 
Het mysterie van de verdwenen toverstaf 
Vorige week vrijdag las Nastia in de groepen 4 t/m 6 
voor uit het boek Het mysterie van de verdwenen 
toverstaf. Dit was niet zomaar een boek, dit boek heeft 
ze namelijk zelf geschreven. U kunt een interview met 
Nastia in De Krant  hier nalezen . Meer informatie 
over het boek kunt u hier vinden . 

Streetwise 
De afgelopen 2 dagen hadden wij bezoek van ANWB 
Streetwise. Tijdens dit uitdagende verkeersprogramma 
leerden alle kinderen door het oefenen met 
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige 
verkeer.  
 
Bij Toet toet leerden de groepen 1 en 2 in het 
speellokaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het 
veilig oversteken. Daarnaast werd geoefend met de 
autogordel in combinatie met het kinderzitje. 
 
Tijdens Blik en klik leerden de groepen 3 en 4 in de 
gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het 
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een 
kinderzitje in de auto werd geoefend met een 
spannende gele elektroauto. 
 
Bij Hallo auto leerden de groepen 5 en 6 over de 
remweg van een auto en de invloed van reactietijd op 
die remweg. Ze mochten zelf remmen in de ANWB-auto. 
 
Bij Trapvaardig tenslotte trainden de groepen 7 en 8 op 
de parkeerplaats in praktische fietsvaardigheid. Er werd 
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainden 
moeilijke manoeuvres.  
 
Mede dankzij Sandra de Zwart en juf Wanda verliep alles 
op rolletjes. Sandra is in de verkeerscommissie nog op 
zoek naar versterking, mocht u interesse hebben? Mail 
naar postbus@obsdepoolster.com.   

 
Agenda 
Vr 20-05 INFO #16 
Ma  23-05 Inloopweek groep 1/2c 

CM 3a-3b: Viooltjesmuziek 
Korfbaltoernooi 

Di 24-05 CM 8a-8b: Het Achterhuis 
Korfbaltoernooi 
MR-bijeenkomst 

Wo 25-05 Margemiddag | Alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

Do 26-05 
Hemelvaartsvakantie 

Vr 27-05 
Ma 30-05 Inloopweek groep 1/2c en 1/2d 

CM 3a-3b: Viooltjesmuziek 
Di 31-05 Schoolreis groepen 4 
Wo 01-06 Schoolkamp groepen 7 » 

Schoolreis groepen 3 
Do 02-06 Schoolkamp groepen 7 « 

Schoolkamp groepen 6 » 
Vr 03-06 Schoolkamp groepen 6 « 

Schoolreis groepen 5 
INFO #17 

   

Digitale jaarplanner  

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://dekrantnieuws.nl/poolster-leerling-anastasia-orlova-11-brengt-eigen-boek-uit/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13085
mailto:postbus@obsdepoolster.com
https://dekrantnieuws.nl/poolster-leerling-anastasia-orlova-11-brengt-eigen-boek-uit/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13085
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender


OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

Vakantierooster 
Onderstaand vindt u het vakantierooster voor het 
schooljaar 2022-2023. Hierin zijn de margedagen nog 
niet verwerkt, deze informatie volgt in de jaarplanner 
die bij de start van het schooljaar wordt uitgereikt. 
 

Rodermarkt 27 sep 

Herfstvakantie 17 okt t/m 21 okt 

Kerstvakantie 26 dec t/m 6-jan 

Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3-mrt 

Paasvakantie 7 apr t/m 10 apr 

Meivakantie 24 apr t/m 5 mei 

Hemelvaart 18 mei & 19 mei 

Pinkstervakantie 29 mei 

Zomervakantie 24 jul t/m 1-sep 

 
Ontdeklab groepen 3 
Afgelopen dinsdag hadden de groepen 3 hun ontdeklab. 
Samen met meester Bart en juf Inge gingen de kinderen 
programmeren met Dash en de BeeBots. Stap voor stap 
werd er ontdekt hoe je de robot naar de goede plek 
krijgt. Hieronder ziet u bijvoorbeeld hoe de kinderen de 
BeeBots van blokje naar blokje manouvreren.   

 
CM 8a-8b | Het achterhuis 
Komende dinsdag komt actrice Sabine van Boven op 
school, zij bewerkte Het Achterhuis tot een monoloog. 
Hierin vertelt zij over de ruim 2 jaar dat Anne Frank 
moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Ze neemt het publiek mee in een wereld vol angst, hoop, 
dromen, verliefdheid, woede en verdriet. Na de 
voorstelling zal de kinderen de mogelijkheid geboden 
worden om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Kernbegrippen tot leven 
De komende week gaan alle groepen aan de slag met 
groepsoverstijgende projecten. Deze uitdagingen  
hebben onder andere als doel om de kernbegrippen 
verder tot leven te laten komen.  
 
Zo zal er op de benedenverdieping op korte termijn een 
winkelstraat worden geopend, er zal een hoop gerekend 
worden zonder boek in de groepen 4 en 5 en er gaan 
groepen op ontdekkingstocht in allerlei verschillende 
landen. Door de hele school zie je enthousiaste, 
betrokken en lerende kinderen (én meesters en juffen)!  
 
Groepen 1 t/m 3 | De winkelstraat 
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zijn bezig om hun 
eigen winkeltje in te richten. Als de winkels zijn ingericht 
zullen de groepen bij elkaar mogen winkelen. Zij kunnen 
hun slag slaan bij een ijssallon, een tuincentrum, een 
fietsenzaak, een letterwinkel, een museum en een 
boekenwinkel.   
 
Groepen 4 en 5 | Rekenen zonder boek 
In plaats van de reguliere rekenlessen, spelen de 
kinderen van de groepen 4 en 5 de komende periode op 
de dinsdagen alleen maar spelletjes. Spelletjes zult u 
denken, is dat nou leren? Nou reken daar maar wel op. 
De kinderen hieronder zijn een konijnenhok aan het 
maken met een omtrek van 8 stokjes. 

 
Groepen 6 t/m 8 | Ieder z’n eigen land 
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zijn aan de slag met 
een groot landenproject. In maar liefst 25 groepjes gaan 
ze zich verdiepen in een door hun zelf gekozen land. 
Deze ontdekkingstocht zal gaan resulteren in een grote 
vakantiebeurs waar ieder groepje zijn land gaat 
presenteren door middel van lapbook. 
 
Maestro Polaris 
Heeft u het al gehoord? Vanaf april wordt er dagelijks 
weer druk gerepeteerd voor het jaarlijkse muziekfeest 
Maestro Polaris. Op 10 juni vindt het grote concert 
plaats in onze eigen gymzaal, het belooft weer een groot 
spektakel te worden! 
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De vlag uit! 
De kinderen van de groepen 7 hebben vorige week 
woensdag allemaal hun praktisch verkeersexamen 
gehaald. Chapeau!  

 
Wat een keutels 
De groepen 5 hadden de afgelopen periode poep als 
onderwerp bij wereldoriëntatie. Allereerst leidde dit 
uiteraard tot een hoop hilariteit, maar daarnaast was 
het ook wel erg leerzaam om er achter te komen hoe de 
spijsvertering in z’n werk gaat. En als je dan ook nog 
eens met elkaar een drol gaat maken…  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderadviesraad gemeente Noordenveld 
Een aantal jaren geleden mochten de kinderen uit de 
toenmalige groep 8 deelnemen aan de Kinderraad van 
de gemeente Noordenveld  De kinderen betrekken 
bij het gemeentelijk beleid is van alle kanten zo goed 
bevallen, dat hier een gevolg aan wordt gegeven. Dit 
wordt gedaan in de vorm van een kinderadviesraad, 
waarin van iedere school uit de gemeente Noordenveld 
twee leerlingen zitting nemen. Voor onze school zullen 
dit Floortje (7a) en Teun (7b) zijn.  
 

In en uit de buurt 

 
Kunst maken met natuurlijke materialen 
Op woensdag 1 juni wordt er tussen 15.00 uur en 16.00 
uur voor de kinderen van de groepen 5 en 6 een 
culturele activiteit georganiseerd in K38. Onder 
begeleiding van Jantine Koppert gaan de kinderen aan 
de slag met natuurlijke materialen. Klik hier voor meer 
informatie  
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