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Een nieuwe periode 
We hadden allemaal gehoopt dat we dit kalenderjaar 
anders hadden kunnen starten, maar we hebben het er 
mee te doen en laten we hopen dat dit zoden aan de dijk 
zet.  Een nieuwe periode van afstandsonderwijs is 
aangebroken en het is fantastisch om te zien hoe iedereen 
(meesters en juffen, kinderen, ouders en grootouders) er 
met elkaar toch weer de schouders onderzet. Alle respect 
voor iedereen die het mogelijk maakt om het 
afstandsonderwijs weer tot een succes maken. 
 
Het online onderwijs levert naast de frustratie van het 
bijvoorbeeld niet kunnen inloggen (waarvan we hopen 
dat het nu verholpen is), de uitleg die thuis net even 
anders is als dat juf het op school uitlegt, het microfoontje 
die niet aan staat (of juist wel), het maken van de 
verkeerde bladzijde, ook een hele hoop leuke momenten 
op. Deze week werd er onder andere gedanst voor het 
schermpje, jarigen werden verrast met een lied, er werden 
quizzen georganiseerd en in de groepen 3 werd zelfs een 
onesie-dag gehouden.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen dinsdag hebben we met de MR het huidige 
afstandsonderwijs tegen het licht gehouden. Deze korte 
tussenevaluatie was over het algemeen heel positief. Met 
name de structuur en de dagelijkse instructies worden 
door zowel leerkrachten als ouders als zeer positief 
ervaren. De zoektocht naar de juiste afstemming blijft wel 
een aandachtspunt, hoe zorgen we er met elkaar voor dat 
er zo goed mogelijk aan ieders onderwijsbehoefte wordt 
voldaan.  ⟫ 
 

 
⟫ Tot slot nog een tip, sluit de dag ook eens af met een 
evaluatievraag.  
 

Welk cijfer geef je jezelf (en 
waarom)? Wanneer zou het een 10 

zijn?  

Noem 1 ding op dat je geleerd hebt 
vandaag. 

Wat was het moeilijkste wat je 
vandaag gedaan hebt? 

Als je iets over zou mogen doen, wat 
zou je dan over willen doen? 

Waar heb je vandaag het hardst om 
gelachen? 

 
Brrr, wat een kou! 
Het weer begint zich inmiddels aan te passen aan het 
thema in de onderbouw. De kleuters werken deze periode 
over ‘Kikker in de kou’. In de Classroom komen iedere 
week de opdrachten te staan rondom het thema winter en 
de kinderen kunnen hun ‘bewijsmateriaal’ hier dan weer 
in uploaden. Ondanks dat ze natuurlijk liever de 
resultaten in het echt hadden gezien, worden de juffen 
hier wel erg blij van! Swier uit groep 1/2b heeft vorige 
week ontdekt wat er gebeurt met water als het bevroren 
is, maar ook als het weer ontdooit…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 15-01 INFO #9  
Vr 29-01 INFO #10 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Juf Gea 65! 
In de kerstvakantie heeft juf Gea haar 65e verjaardag 
gevierd. Nog net voordat onze Poolsterbubbel uiteen 
knapte, konden wij dit in groep 1/2c vieren met elkaar. 
Samen met de kinderen, hadden de klassenouders nog een 
leuke verrassing voorbereid, waardoor juf Gea zich al 
helemaal jarig voelde.  

 
Personele mededelingen 
Voor de kerstvakantie heeft meester Anko afscheid 
genomen van groep 4a. Via deze plek willen wij meester 
Anko nogmaals bedanken voor zijn bijdrage aan het 
onderwijs op De Poolster. We hopen meester Anko tijdens 
zijn invalwerkzaamheden nog weer eens te kunnen 
begroeten op onze school.  
 
Het einde van de invalperiode van meester Anko, 
betekende tegelijkertijd dat juf Marga haar 
werkzaamheden in groep 4a weer op heeft gepakt na haar 
bevallingsverlof. Raar om op deze manier weer te 
beginnen, maar we zijn blij dat je er weer bent! 
 
Juf Paula is vanwege privéomstandigheden al enige tijd 
afwezig. Zij zal in ieder geval tot de voorjaarsvakantie 
worden vervangen door meester Teun.  
 

Tips voor thuis  

 
Ontdekkingsreis in de tuin  
Ook in de winter is het heerlijk om naar buiten te gaan. Nu 
de basisscholen gesloten zijn is het de hoogste tijd voor 
een ontdekkingsreis met je kinderen door de natuur rond 
je eigen huis. Onze boswachters hebben opdrachten 
verzameld die je in jouw eigen omgeving kunt doen. Van 
beestjes zoeken tot koekjes bakken met madeliefjes. Al 
deze opdrachten zijn ontwikkeld door Stichting 
NatuurWijs die voor Staatsbosbeheer natuureducatie 
vorm geeft. Klik op de afbeelding om op ontdekkingsreis 
te gaan.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

Thuis-doe-dingen 
Wij (WiN) hebben allerlei sportieve en culturele 
activiteiten op een rij gezet en hopen dat jullie genieten 
van dit pakket! Dit zijn simpele doe-dingen die je met 
weinig materialen met elkaar kunt doen in en om het huis. 
Veel plezier! Klik op de afbeelding voor het pakket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middagprogramma Heutink 
Het bij de les houden van kinderen kan een hele uitdaging 
zijn, laat staan dat er dan voor het middaggedeelte ook 
nog een betekenisvolle invulling bedacht moet worden. 
Om u daarbij een beetje te helpen heeft Heutink iets 
bedacht: het middagprogramma. Klik op de afbeelding om 
rechtstreeks naar het middagprogramma toe te gaan.  

 
Receptenwedstrijd Kidsmenu 2.0 
Wij (WiN en De nieuwe leefstijl) dagen alle kinderen van 
groep 5 t/m 8 in heel Noordenveld uit om mee te doen met 
een receptenwedstrijd. HOE C00L IS DAT! Ga snel aan de 
slag en misschien staat jouw recept straks in een echt 
kinderkookboek! 
 
Wat moet je doen? 
Bedenk je eigen gezonde en lekkere recept en schrijf dit 
op. Noteer ook je naam, je leeftijd en op welke school je zit. 
Mail je recept naar: info@denieuweleefstijl.nl . Zorg er wel 
voor dat je naam, je leeftijd en de naam van je school er 
duidelijk op staan. Dit kan tot 21 februari 2021. 
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