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Vanuit de directie 
De datum van 1 februari nadert en dat betekent dat 
onze nieuwe directeur bijna gaat beginnen. Op 
donderdag 2 februari zal zijn eerste officiële werkdag  
bij ons op De Poolster zijn. Verderop stelt hij zich even 
aan u voor. 
Tegelijkertijd betekent dit dat we afscheid gaan 
nemen van Jantina en Nettie. Zij zullen het 
directiestokje zorgvuldig overdragen een Benny de 
komende weken. Op maandag 30 januari zal Jantina 
voor het laatst hier zijn en op dinsdag 31 januari is 

Nettie haar laatste dag bij ons. 
Wij willen beide dames uiteraard 
ontzettend bedanken voor hun inzet 
en betrokkenheid bij onze school!! 
 

Helaas is er nog geen zicht op een nieuwe conciërge. 
Gelukkig is het gelukt om Lammert Meek een 
vrijwilligerscontract aan te bieden. Hij zal op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
aanwezig zijn. We zijn blij dat Lammert weer op z’n 
vertrouwde plek terug is! 
 
Ziekte 
Momenteel hebben we met meerdere griepgevallen 
onder de collega’s te maken. We blijven ons best doen 
om deze zieke collega’s te vervangen. Helaas is de inval 
poule niet erg goed gevuld… Mocht het op enig 
moment niet lukken een vervanger te vinden, dan kan 

het zijn dat een groep thuis zal moeten blijven. Dit is 
dan uiteraard overmacht. 
 
Even voorstellen 
Beste ouder(s), verzorgers en verdere betrokkenen bij 
obs De Poolster, 
 
Mijn naam is Benny Nieborg en vanaf 1 februari 2023 
mag ik mij de trotse directeur van obs de Poolster 
noemen. Ik ben 44 jaar, ik ben getrouwd en heb drie 
kinderen waarvan er twee nog naar de basisschool 
gaan en één sinds dit jaar naar het voortgezet 
onderwijs. 

Ik heb bijna 14 jaar 
lesgegeven in het 
basisonderwijs en vond 
het tijd om een 
volgende stap te zetten 
in mijn carrière. 
Vanwege mijn affiniteit 
met het basisonderwijs 
en het plezier wat ik 
daarin beleef, ben ik de 
opleiding tot 
schoolleider gaan 
volgen. Met mijn ervaring, kennis en kijk op onderwijs 
wil ik graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de Poolster. 

Ik hecht daarbij veel waarde aan een fijne sfeer, een 
goede samenwerking tussen alle betrokkenen rondom 
de Poolster en een ontwikkelingsgerichte blik als het 
op onderwijs aankomt. Dit met als doel kinderen een 
fijne tijd te bezorgen op de basisschool. Een tijd waarin 
zij niet alleen met plezier naar school gaan, maar 
uiteindelijk ook bepakt en bezakt de school kunnen 
verlaten om deel te nemen aan het leven na de 
basisschool. 

Zodra mijn mailadres is aangemaakt, zal ik deze met u 
delen. Verder staat mijn deur altijd open voor een 
gesprek. 

Vriendelijke groet en tot snel! Benny Nieborg 

Agenda 
Ma 23-01 Inloopweek groep 1/2 b 
Di 24-01 Ontdeklab groep 1/2 c 

MR vergadering  
Wo 25-01 Nationaal Voorleesontbijt 
 25-01 Open podium 3a + 13.00 
Do 
 
Vr  

26-01 
26-01 
27-01 

Cultuurmenu groepen 7 & 8 
Techlab groep 6a 
Techlab groep 6b 

Ma 30-01  Inloopweek groep 1/2c 
Di 31-01 Margemiddag 12.00 vrij!! 

Ontdekab 1/2 d 
Do 
Vr 

02-02 
03-02 

Cultuurmenu groepen 7 & 8 
Cultuurmenu groep 6b 
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Stichting OPON 
Wellicht heeft u 
er in De Krant het 
één en ander over 
gelezen; 
Openbaar Primair 
Onderwijs 
Noordenveld is 
sinds 1 januari 2023 een zelfstandige stichting. Voor u 
als ouders verandert er eigenlijk niets en ook het 
dagelijkse schoolleven blijft hetzelfde. Het is de 
bestuursvorm die veranderd is. Wilt u hier meer over 
weten; klik dan op onderstaande link. Als “welkomst 
cadeau” hebben alle kinderen een katoenen rugtas 
met het nieuwe logo ontvangen en alle leerkrachten 
een Dopper. OPON op eigen benen  
   
De regenbel 
Helaas hebben we de laatste tijd regelmatig gebruik 
moeten maken van de zogenaamde “regenbel”. Bij erg 
slecht weer gaat deze bel vóór schooltijd. De kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 mogen dan zelfstandig naar 
hun eigen lokaal gaan. Ze worden daar opgevangen 
door hun eigen leerkracht.  
 

Voor de 
leerlingen van 
de groepen 1/2 
geldt dat de 
kinderen bij de 
kleuteringang 
worden 

overgedragen aan de leerkracht. Het is niet de 
bedoeling dat de ouders mee naar binnen gaan. Bij de 
inloopmomenten (zie agenda) zijn de ouders uiteraard 
meer dan welkom!  
 
Opbrengst Jantje Beton 

Afgelopen september hebben onze 
leerlingen hun best gedaan om Jantje 
Beton loten te verkopen. De totale 
opbrengst van dit jaar € 1713,- Een 
fantastisch bedrag!! Binnenkort zullen 
er o.a. nieuwe hockeysticks voor 
buiten op het plein worden 
aangeschaft. Ook staat er een nieuwe 
(loop)fiets voor de kleuters op het 
verlanglijstje… Kortom het zal weer 

goed worden besteed aan (buiten)speelmateriaal voor 
de kinderen. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is op maandagmiddag 16 januari 
weer bij elkaar geweest. We hebben actiepunten 
nagelopen en we hebben gekeken naar 
schoolpleinregels. Deze waren in december al samen 
met juf Jantina geformuleerd, maar daar hebben we, 
op verzoek, de natuur rondom de school ook nog in 

meegenomen. Ook kwam de evaluatie aan bod van 
het verloop van de pauzes, de nieuwe directeur en het 
rooster voor het 
schoonmaken/-houden van de 
pleinen en de omgeving van 
school. Kortom; weer een 
productieve middag waaraan 
alle leerlingen van de raad 
actief deelnamen en hun ideeën hebben gedeeld! 
 
Open podium groep 8b 
Op vrijdag 13 januari betraden de kinderen van groep 
8b het podium. Wat speelden ze goed op de djembé, 
zongen ze prachtige liedjes en lieten ze zien hoe je 
ritmisch met ballen kunt stuiteren. En wat was het 
leuk om te zien dat het publiek zo goed meedeed met 
de "Hand jive round". Een welverdiend applaus voor 
iedereen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spreekbeurt 
Hoi, wij zijn Carmen en Fleur 
uit groep 7 en wij hebben 
een spreekbeurt gehouden 
over Anne Frank. 
Wij hebben verteld dat Anne 
Frank een Joods meisje was 
in de Tweede Wereldoorlog, 
die naar kampen werd 
gestuurd en het uiteindelijk 
niet had overleefd. Ze is 
uiteindelijk bekend 
geworden door het dagboek waar ze in schreef toen 
ze ondergedoken zat in het achterhuis.  
We hebben voor de spreekbeurt een 10 gehaald en 
we zijn daar erg trots op!  
 
Voorleesontbijt 
Woensdag 25 januari vindt 
het jaarlijks Nationaal 
voorleesontbijt plaats. Ook 
bij ons op de Poolster. In de 
groepen 1 t/m 6 lezen de 
leerkrachten voor in 
elkaars groep. Met een 
speciale introductie laten 
ze de kinderen genieten 
van een mooi voorlees verhaal. 
De groepen 7 en 8 kunnen rekenen op een heel 
speciale voorlezer. Dit blijft nog even geheim….. 
Uw kind kan dus thuis iets minder eten want er staat 
een lekker ontbijtje klaar. 
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Van buiten 
 
Activiteiten ladder 

Vorige week hebben wij de activiteitenladders 
rond gebracht voor de scholieren. 
Hierin zijn toch een aantal fouten ontdekt. Deze 
hebben wij inmiddels op onze website aangepast 
dus hier staat alles goed aangegeven. Mochten er 
vragen over zijn dan kunt u contact opnemen met 
Welzijn in Noordenveld: 050 317 6500 
www.welzijninnoordenveld.nl 
 
Thema-avond Balans Drenthe 

 

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