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Kinderboekenweek/voorleeswedstrijd 
De vrijdag voor de Herfstvakantie is de 
Kinderboekenweek afgerond met de traditionele 
voorleeswedstrijd. In iedere groep was al een 
voorleeskampioen gekozen en op 14 oktober volgde 
“De Grande 
Finale”!! 
Elin van 
Zuijlen 
(7a), 
Amélie 
Dechesne 
(7b), Maud 
Terwee 
(8a) en 
Hidde 
Dijkstra 
(8b) lazen 
alle vier 
prachtig 
voor. 
Helaas kon 
er maar 
één de 
beste zijn……  
Amélie is dé voorleeskampioen van de Poolster 
geworden!! Zij mag meedoen aan de regionale 
voorleeswedstrijd komend voorjaar. Complimenten 
aan alle voorlezers; goed gedaan allemaal en Amélie 
alvast heel veel succes in de volgende ronde! 
 
 

Ontdeklab groep 4b 
Vlak voor de 
Herfstvakantie was 
groep 4b aan de beurt 
voor het ontdeklab. Net 
als de kinderen van 
groep 4a zijn ze bezig 
geweest met: 
* het programmeren van 
Beebots 
* Coding Awbie; een 
klein monstertje dat 
opzoek moet naar 
aardbeien (ook 
programmeren) 
* het maken van stroomkringen.  
* kleurplaten tot leven laten komen. 
 
Volgende week gaan de groepen 5 weer nieuwe zaken 
ontdekken op het gebied van ICT & techniek. 
 
Informatieavond 
Op dinsdagavond 11 oktober jl. waren alle ouders van 
harte uitgenodigd voor de informatieavond op onze 
school. Als echte 
“gidsen” hebben 
de kinderen hun 
ouders (en 
broers/zussen) 
rondgeleid. We 
hebben uit 
betrouwbare 
bron vernomen 
dat de ouders erg 
veel geleerd 
hebben die 
avond… Mocht u 
toch nog met 
vragen zijn blijven zitten, neem dan vooral contact op 
de leerkracht van uw kind! 
 
Fietscontrole 
De verkeerscommissie is nog steeds op zoek naar 
nieuwe mensen die kunnen helpen om de omgeving 
van  onze school verkeersveilig te houden… 

 
Agenda 
Ma 31-10 Inloopweek groep 1/2 d 
Di 01-11 Ontdeklab groep 5a 
Vr 04-11 Laatste werkdag Lammert  
  Week v/d Mediawijsheid 7 & 8 
Ma 07-11 Inloopweek groep 1/2 a 
  Zwemcircuit groep 6 t/m 8 
 
Di 

 
08-11 

Leerlingenraad 2 
Ontdeklab groep 5b 

Vr 11-11 Sint Maarten 
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U kunt zich opgeven via de mail bij juf Marijke 
(m.vanderlaan@obsdepoolster.com of juf Sanne 
(s.vanderlaan2@obsdepoolstser.com). 
 
Tijdens de fietsencontrole van afgelopen woensdag 
hebben we gelukkig gezien dat heel veel kinderen op de 
fiets waren. De meeste fietsen (meer dan vorig jaar!!) 
hebben de “OKÉ” sticker gekregen en zijn klaar om 
tijdens  de donkere winterdagen veilig de weg op te 
gaan. Een enkele fiets heeft 
nog wat extra aandacht 
nodig…. We willen 
Sandra de Zwart heel 
erg bedanken voor 
haar tijd en inzet! 
 
Nieuwe/extra pleindienst 
Het is u wellicht opgevallen dat er vóór schooltijd 
meerdere teamleden op en om de school aanwezig zijn. 
U kunt ze herkennen aan de fel gekleurde hesjes.  
Het idee hierachter is dat we graag willen dat het voor 
alle kinderen veilig is/voelt om ook vóór schooltijd op 
het plein te zijn. Daarnaast hopen we zichtbaar en 
gemakkelijk bereikbaar te zijn voor kinderen én ouders. 
 
Op tijd in de klas 

We zouden u als ouders willen 
vragen om ervoor te zorgen dat 
de kinderen op tijd op school 
zijn. Dus uiterlijk bij de 2e bel 
(8.30) binnen, zodat we ook op 
tijd met de lessen kunnen 
starten. Alvast bedankt! 
 

Afscheid Lammert Meek 
Meneer Meek, onze conciërge, 
neemt op vrijdag 4 november 
afscheid van zíjn school; hij 
gaat dan met pensioen! 
Hij heeft 31 jaar lang gezorgd 
voor alle leerlingen en  
medewerkers van  de Meester 
de Vriesschool/OBS de 
Poolster en ons allemaal met 
raad en daad bijgestaan.       
We zullen Lammert dan ook 

erg gaan missen. 
Hoe zijn afscheid er uit gaat zien zullen wij u tijdig 
laten weten.  
 
Meneer Meek zal vervangen worden door meester 
Jaap Siegers uit Peize. 
Hij komt net als Lammert de hele week. 
Meester Jaap is al eerder conciërge op scholen 
geweest en hij heeft er zin in om te gaan beginnen. 
Vanaf a.s. maandag loopt hij met Lammert mee. 

U begrijpt dat wij allemaal zullen moeten wennen aan 
een nieuwe conciërge, maar dat komt vast en zeker 
helemaal goed.  
Wij wensen meester Jaap veel plezier en succes bij ons 
op De Poolster. 
 
Handbal toernooi  
Woensdag 12 
oktober vond het 
handbaltoernooi 
voor de meisjes 
plaats in de Hullen. 
Er deden twee 
teams mee. Beide 
teams hebben het 
super gedaan. Het A-team is zelfs tweede geworden. 
Knap gedaan! Er was een heel grote club jongens 
aanwezig die de meisjes enorm heeft aangemoedigd. 

Afgelopen 
woensdag 
waren de 
jongens aan de 
beurt. De 
jongens deden 
met drie teams 
mee. Er werd 

ontzettend fanatiek en sportief gespeeld; dit alles 
onder aanmoediging van een grote club meiden. Het 
C-team ging door naar de halve finale. Ze hebben 
super goed hun best gedaan, maar het lukte helaas 
niet deze wedstrijd te winnen. We kijken terug op 
twee zeer sportieve en gezellige  middagen!  
 
Massimo op bezoek 
Gisteren was er hoog bezoek in 
de groepen 5; Massimo! De 
verhalen verteller kwam langs 
met zijn indrukwekkende koffer 
vol met prachtige, spannende 
spullen en verhalen uit de 
geschiedenis. De kinderen 
hebben ademloos naar hem 
geluisterd. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Gisteravond vond de jaarlijkse ALV van de 
oudervereniging plaats. Financieel was het allemaal dik 
voor elkaar. Daarnaast heeft de OV afscheid genomen 
van een aantal leden, maar gelukkig ook weer een 
aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen. 
Marijke Rozema en  Ilse Eckelhoff zwaaiden af. Heel erg 
bedankt voor jullie inzet. Rian Katoen, Steven Roos  en 
Lydia Gorter komen als nieuwe leden de OV versterken. 
We wensen hen heel veel plezier in hun nieuwe rol als 
OV lid. 
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“Geluksplukkers” 
Zondag 6 november vertrekken Jasmijn en Hugo 
Pieneman met hun ouders voor een rondreis door 
Europa en Marokko in hun zelfgebouwde camper.  

Bijna 8 maanden gaan zij rondtrekken. Jasmijn (groep 
6a) krijgt onderweg les via de wereldschool en zal 
regelmatig contact hebben met haar klas. Leuk om te 
vertellen waar ze zijn en wat ze beleven en ook om te 
horen hoe het op De Poolster is natuurlijk! Hugo (groep 
1) zal onderweg genoeg leren en hoeft nog geen 
onderwijs bij de wereldschool te volgen. 26 Juni zijn ze 
weer terug op school en kunnen dan het schooljaar met 
hun klas afsluiten. Ze houden een blog bij via 
Polarsteps: 
https://www.polarsteps.com/geluksplukkers en zijn te 
volgen op Facebook en Instagram onder het account 
Geluksplukkers. 
We wensen jullie een onvergetelijke reis met elkaar! 
 

 
 

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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