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Retteketetteketet! 
De kinderen uit groep 6 gaven afgelopen vrijdag samen 
met muziekvereniging Oranje een heus concert! Het 
publiek werd werkelijk omvergeblazen door het 
wervelende optreden van deze kinderen. In de afgelopen 
periode hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 in een 
viertal lessen kennisgemaakt met allerlei verschillende 
blaasinstrumenten. Onder begeleiding van 
muziekmeester Pieter speelden zij op onder andere 
trompetten, trombones en klarinetten. De kinderen die 
naar aanleiding van deze lessen en het concert nog meer 
muziek willen maken, mogen de komende periode tegen 
een gereduceerd tarief proeflessen komen volgen bij de 
muziekverening. Na het concert mochten de kinderen op 
de instrumenten van het orkest spelen. Klik op de 
afbeelding voor een videofragment van het concert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe leerlingenraad 
Met trots presenteren wij jullie onze nieuwe 
leerlingenraad! Deze kinderen vertegenwoordigen dit 
schooljaar hun eigen klas. Tijdens de vergaderingen, 
samen met juf Inge namens school en Judith van Gemert 
namens de MR, kunnen de kinderen onderwerpen naar 
voren brengen die in hun klas spelen. Andersom worden 
er vanuit school ook punten naar voren gebracht om te 
bespreken. Zo was de plaatsing van ons bijenhotel een van 
de eerste onderwerpen.  Wij wensen Maud, Teun, Noa, 
Daan, Stijn, Sanne, Mace, Hilde, Ilse, Pieter, Sander en 
Sophie heel veel succes! 

 
Snoep verstandig, eet….  
drie keer in de week schoolfruit! Net als de afgelopen twee 
schooljaren, zijn wij dit schooljaar wederom ingeloot voor 
20 weken schoolfruit! Vanaf volgende week krijgt uw kind 
iedere woensdag, donderdag en vrijdag in de 
ochtendpauze een portie groente of fruit. Op maandag 
ontvangt u een mail met daarin het schoolfruitmenu van 
die week. Mocht uw kind iets niet lusten, dan vragen wij u 
een vervangend stuk fruit of groente mee te geven.  

 
Agenda 
Vr 08-11 INFO #05 

Week van de Mediawijsheid >> 
Ma 11-11 Sint Maarten 

CM 1-2abc: Muziekworkshop 
CM 3: Viooltjesmuziek 

Di 12-11 Ontdeklab groep 6a 

  Margemiddag | Alle kinderen om 12.00 
uur vrij 

Do 14-11 CM 5-6: Moderne dans 
Vr 15-11 Open podium groep 8a 

Week van de Mediawijsheid << 
Ma 18-11 CM 3: Viooltjesmuziek 

Zwemcircuit groep 6 t/m 8 
Di 19-11 Ontdeklab groep 6b/7a 
Wo 20-11 Vergadering OV 
Do 21-11 CM 5-6: Moderne dans 
Vr 22-11 INFO #6 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://vimeo.com/371576536
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
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Open podium groep 4a 
Vorige week vrijdag waren de kinderen van groep 4a aan 
de beurt voor hun open podium. Voor een volgepakt 
Klokhuis maakten zij er samen met juf Marga en juf Laura 
een groot griezelig feest van!  

  
Maak ons topprioriteit! 
Na een onrustig weekend, waarin de bonden wisselende 
geluiden lieten horen, was het woensdag dan toch zover; 
de stakingsdag. Unaniem koos het team er voor om het 
werk neer te leggen om te laten zien dat wij ons ernstige 
zorgen maken over het onderwijs. We zijn met elkaar naar 
Leeuwarden geweest om onze onvrede te uiten, onze 
officieuze stakingsleider Jolanda Zomer vertelde hier voor 
de camera van RTV Drenthe meer over. Klik op de 
afbeelding voor de beelden hiervan. 

 
Jaarlijkse fietscontrole door VVN 
Vorige week dinsdag heeft VVN de jaarlijkse 
fietsencontrole uitgevoerd. Maar liefst 85 procent van de 
fietsen voldeed aan de voorwaarden die gesteld worden 
aan een veilige fiets. U kunt de goedgekeurde fietsen 
herkennen aan een OK-sticker. Alle kinderen die een fiets 
hebben die de sticker ‘Deze fiets is OK’ hebben ontvangen, 
maken kans op fantastische prijzen. Ze hebben een unieke 
wincode voor de actie ‘Licht aan en gaan!’ van de ANWB 
ontvangen. De hoofdprijs is een fiets t.w.v. € 1.000,-! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sta jij aan of uit? 
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? 
En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de 
Week van de Mediawijsheid van 8 t/m 15 november 
stellen we in de groepen 7 en 8 de vraag: wanneer kies jij 
om aan of uit te staan? In een drietal lessen komt het 
thema mediawijsheid aan bod. 

 
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van 
voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en 
spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. 
Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat 
kinderen veilig met media kunnen omgaan. Het 
mediagebruik van kinderen is een complexe materie. Je 
wilt je kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe. De 
MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor 
ouders om kinderen mediawijs op te laten groeien. Klik 
hieronder op de tips per leeftijdscategorie.  
 
- Kinderen van 0 t/m 5 jaar 
- Kinderen van 6 t/m 8 jaar 
- Kinderen van 9 t/m 12 jaar 
 
Welke app of welk boek past bij de ontwikkeling en 
interesse van jouw kind? Op Mediasmarties vind je een 
verantwoord aanbod, je kunt hier zoeken op leeftijd en 
thema.  Een hele handige tool om op een ontspannen 
manier met je kind in gesprek te gaan over mediagebruik 
is de Media-Quiz 2019. En wellicht is er hierna wel een van 
de vijf challenges die jullie samen aan kunnen gaan.  
 
(Kerst)muzikanten gezocht! 
Als vanouds wordt het kerstfeest muzikaal omlijst door de 
muziek-hulp-ouders.  Niet alleen voor de kinderen maar 
ook voor de muziek-hulp-ouders geldt het motto: ‘Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd’. Daarom doen wij elk jaar 
een oproep aan (groot-)ouders om zich aan te sluiten bij 
deze gezellige club. U hoeft echt geen virtuoos te zijn, 
schroom niet! Interesse? Vragen? Neem dan even contact 
op met Bart van Bergen.  
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Democracity  
Plannen beargumenteren, debatteren, lobbyen: groep 8 
kreeg er donderdag geen genoeg van. In vier fracties 
vormden de 32 leerlingen voor één ochtend het bestuur 
van hun eigen stad Democracity. Als ware raadsleden in 
de dop gingen de kinderen het gesprek met elkaar aan in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Door dit interactieve 
rollenspel maakten de kinderen kennis met 
democratische besluitvorming en de werking van de 
gemeenteraad.  

 
CM 3-4: Rondje Hondje 
De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn vandaag en 
gisteren naar de voorstelling Rondje Hondje geweest. De 
kinderen hebben genoten van deze beeldende 
voorstelling over vriendschap, avontuur en grote 
ontdekkingen, zoals: het donker heeft meer kleuren dan je 
denkt. Wij willen alle chauffeurs nogmaals bedanken, 
zonder jullie hadden wij ook bot gevangen... 

 
Vandalisme 
Tot slot nog een erg vervelend bericht. De afgelopen 
weken hebben wij steeds vaker last van vandalisme 
rondom het schoolplein. Kapotgeslagen flesjes, andere 
rotzooi en afgelopen maandagavond is er zelfs een 
kinderfiets vernield. Uiteraard is hier aangifte van gedaan. 
Mocht u ’s avonds of ’s nachts constateren dat jongeren 
overlast veroorzaken rond de school, dan verzoeken wij u 
hier melding van te doen bij de politie en/of de gemeente 
via de website. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Kangoeroe Klup de zaal in 
Alle kinderen van 4, 5 en 6 jaar die graag een uurtje in 
beweging zijn en het leuk vinden om spelenderwijs kennis 
te maken met korfbal, zijn van harte welkom om één, 
meerdere of alle trainingen mee te doen. In de 
kangoeroetraining doe je spelletjes om allerlei 
(sport)vaardigheden zoals gooien, springen en 
samenspelen te oefenen onder de begeleiding van 
enthousiaste korfbaltrainers. Klik op de onderstaande 
afbeelding voor meer informatie. 
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