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Drents Veiligheidslabel toegekend! 
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe heeft vorige 
week besloten dat wij ons Drents 
Verkeersveiligheidslabel mogen behouden. Met zo’n 
actieve verkeerscommissie kon dit ook bijna niet 
anders! Er is onder andere gekeken naar het jaarlijkse 
activiteitenplan, de verkeerseducatie in alle groepen, 
het zorgdragen voor een veilige schoolomgeving en de 
ouderparticipatie in het geheel. We zijn voor het 
komend jaar nog op zoek naar versterking in de 
verkeerscommissie. Mocht u belangstelling hebben dan 
kunt u dit melden bij juf Marijke; 
m.vanderlaan@obsdepoolster.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat ruist daar… 
De kinderen van de groepen 5 hadden nog een bezoekje 
aan de natuurwerkplaats in Norg te goed. Net als de 
kinderen van de groepen 4 en 6 gingen zij gisteren op 
zoek naar waterdiertjes. Onder begeleiding van 
medewerkers van het IVN werd er van alles gespot.  

 
Afscheid  
Aan het eind van dit schooljaar zullen juf Gea en 
meester Bart De Poolster gaan verlaten. Dit kunnen we 
uiteraard niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Op 
donderdag 14 juli zullen de kinderen tijdens de 
schooldag afscheid van Bart en Gea nemen. Aansluitend 
is er tussen 14.00 uur en 15.00 uur de gelegenheid om 
hen de hand te schudden en een babbeltje te maken. 

Klik hier voor de uitnodiging   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 01-07 INFO #19 
Ma 04-07 Oudergesprekken week 2 
Di 05-07 Ontdeklab groepen 7 
Wo 06-07 Wisselmiddag 
Do 07-07 Afscheidsmusical groepen 8 
Vr 08-07 Rapporten mee 
Ma 11-07 Schoolkamp groepen 8 ≫ 
Wo 13-07 Schoolkamp groepen 8 ≪ 
Do 14-07 Afscheid juf Gea en meester Bart 
Vr 15-07 INFO #20 

Start zomervakantie om 12.00 uur 
   

Digitale jaarplanner  
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Peanuts 
Dat klinkt als een kleinigheidje, maar dat was het zeker 
niet. De kinderen van de groepen 8 deden vorige week 
woensdag mee aan het jaarlijkse peanutbaltoernooi. De 
kinderen maakten er onder leiding van juf Marleen een 
heerlijk sportfeestje van. En onder aan de streep ging er 
ook nog eens een van de drie teams vandoor met de 
hoofdprijs. En kijkt u ook vooral even hoe de paarsen dit 

feest samen vierden  

 
Fietsen en bloemen 
Wat heeft dat nou met elkaar te maken zult u denken? 
Nou deze konden worden gerepareerd, de fietsen dan, 
of ze konden worden aangeschaft, de bloemen, in onze 
eigen winkelstraat in de onderbouw. Het leren door spel 
kwam hier in optima forma naar voren; hoeveel moet er 
worden betaald (rekenen), welke begrippen horen er 
allemaal bij onze winkel (woordenschat), maar ook hoe 
ga ik nou om met mijn klanten (sociale vaardigheden).  
 
Niet alleen de betrokkenheid van de kinderen was 
ontzettend groot, maar ook dankzij de betrokkenheid 
van onze omgeving werd het mogelijk om de 
winkelstraat tot een succes te maken. U kunt hierbij 
onder andere denken aan allerlei materialen, een ouder 
die zorgt voor de marketing rondom de fietsenwinkel en 
een oud-ouder van de school die zorgt voor echte 
bloemen in de winkel. Fantastisch!  

 
 
 

Ontdeklab groepen 7 | De plastic berg 
De kinderen van de groepen 7 hebben ontdekt hoe ze 
robotten kunnen programmeren om afval te scheiden, 
hoe ze computers kunnen leren om afval te herkennen 
en sorteren op materiaalsoorten, hoe ze een afval-
emmer kunnen ontwerpen om af te drukken in de 3D-
printer, hoe je een grijparm kunt bouwen en 
programmeren etc etc. Kortom; een productief en 
leerzaam ontdeklab waarbij alle kinderen hard hebben 
gewerkt en hun aandeel hebben geleverd. Volgende 
week gaan ze hun bevindingen aan elkaar presenteren. 
Onderstaand ziet u Lars en Paula die hun zelf gebouwde 
grijparm aan het uittesten zijn. En zo te zien doet hij het 
goed… 

 
Open podia 
Waar ze in Groningen in het Stadspark al dachten dat ze 
topartiesten op het podium hadden staan, hadden wij 
pas de echte publiekstrekkers. De afgelopen weken 
passeerde van alles de revue, van druppels tot 
mobieltjes en van violen tot boomwhackers. We hebben 
er allemaal van genoten! Tot slot van dit schooljaar is 
het de beurt aan de groepen 8 om ons podium te 
betreden, zij zullen volgende week hun 
afscheidsmusical Het laatste level ten tonele brengen. 
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Schoolreis groepen 3 
En toen mochten ze toch nog, of was het nou nog een 
keer… Een aantal weken geleden werd de schoolreis van 
de groepen 3 uitgesteld vanwege de 
weersomstandigheden. Er werd op dat moment in 
allerijl een alternatief feestprogramma geboden op de 
boerderij van de familie Broertjes. Vorige week 
woensdag gingen de groepen alsnog naar Nienoord en 
wat hadden ze het leuk!  

 
Gezonde school vignet| Sport & bewegen 
Afgelopen week kregen wij bericht dat ons Gezonde 
School vignet voor Sport & bewegen is verlengd. Met 
het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school 
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! De 
volgende activiteiten lagen onder andere ten grondslag 
aan het toekennen van het vignet; het Nijntje 
beweegdiploma voor de groepen 1 en 2, twee uur in de 
week een vakdocent bewegingsonderwijs voor de 
groepen 3 t/m 8 en de verschillende sportdagen en 
toernooien.  
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 
vignet) Gezonde School? Kijk dan op 

www.gezondeschool.nl Het komend schooljaar 
zullen wij ons gaan richten op het vignet Welbevinden 
van de Gezonde School.  

 
 

In en uit de buurt 

 
Zomeractiviteiten zwembad De Hullen 
In en na de zomervakantie worden er weer tal van 
activiteiten georganiseerd in het zwembad. Via deze link 

kunt u de flyer bekijken met meer informatie  

 
BBQ voor mantelzorgers 
Voor alle mantelzorgers in de gemeente Noordenveld 
wordt op vrijdag 8 juli een BBQ georganiseerd door 
Welzijn in Noordenveld. Via deze link kunt u de flyer 

bekijken met meer informatie  
 
Donders mooi 
Vanaf 6 augustus is er in Kunstencentrum K38 een 
expositie van de schildergroep 'DO MO', 
donderdagmorgen, met het thema 'Zomer'.   De 
opening van deze expositie is op vrijdag 5 augustus om 
20.00 uur   Deelnemende kunstenaars zijn: Ina Blauw,   
Ala Bruins-Willig,  Ellena Dechesne-Nash (de moeder 
van Amélie uit groep 6b), Janine van Iren, Olesya 
Lyashova Marianne Lops, Elly de Roos, Laetitia 
Schweitzer   John Tolsma,   Maurits Valk,   Wieke Wieling  

en Alex van ’t Zand. Klik hier voor meer informatie  
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