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Jaargang 31 nummer 17 INFO 03-07-2020 
 

 
Einde van een bewogen schooljaar 
En zo komt er een einde aan een wel heel bijzonder 
schooljaar. Wekenlang zaten we noodgedwongen thuis en 
verplaatste het onderwijs zich vanaf school naar de 
huiskamers. Pieter en Jetske musiceerden hier samen in 
een van de vele hoogtepunten van PoolsterTV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met elkaar hebben we er alles aan gedaan om er het beste 
van te maken. Dit betekent niet dat alles vlekkeloos 
verliep, maar dankzij een hoop wederzijds begrip en een 
gezamenlijk doel, hebben we ons er prima doorheen 
geslagen.  
 
Door de hele Corona-periode zou je bijna vergeten dat er 
daarvoor ook een hoop gebeurd is dit schooljaar, in 
willekeurige volgorde kunt u hierbij onder andere denken 
aan; een kerstproject in het Fablab, biodiversiteit met de 
Raad van Kinderen, een fantastische El Dorado-wagen, 
drie mooie visieprojecten, de kinderboekenweek over 
reizen, samen het jaar drummend openen, open podia, 
verkeersacties, een verliefd Pietje, samen experimenteren 
in het ontdeklab, een geslaagde voedselbankactie, 
groepen 3 die samen een kerstdiner hadden, iets met 
topprioriteit, een bijenhotel en een voorleesontbijt. Een 
heel aantal van deze activiteiten had niet plaats kunnen 
vinden zonder de hulp van ouders. Namens het hele team 
wil ik u hier ontzettend voor bedanken. 

 
Groep 8 vliegt uit! 
De afgelopen weken stonden voor groep 8 grotendeels in 
het teken van afscheid nemen. Voor deze 32 leerlingen is 
de tijd daar om verder te gaan richting het voortgezet 
onderwijs. Ondanks dat er een heel aantal activiteiten niet 
door kon gaan, hebben we samen met de ouders wel 
geprobeerd om binnen de maatregelen een zo passend 
mogelijk afscheid te organiseren. 
 
Khaled, Sophie, Morgan, Mare, Phileine, Selma, Julian, 
Aaron, Selke, Iris, Karlijn, Anna, Sander, Tessa, Sven, Anna, 
Silke, Senna, Thomas, Lynn, Robin, Isabel, Elsa, Suzanne, Isa, 
Luna, Morris, Rowen, Iris, Roos, Julia en Hedwich  
 
Wij hopen dat jullie allemaal op een fijne basisschooltijd 
kunnen terugkijken. Jullie zijn / blijven altijd van harte 
welkom op onze school om bijvoorbeeld je rapport te 
laten zijn of gewoon voor een gezellig kletspraatje. Vanaf 
deze plek willen wij jullie allemaal heel veel geluk en 
succes wensen op het voortgezet onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
Afscheid groep 8 | Uitje & disco 
Vorige week donderdag hebben de kinderen van groep 8 
samen met hun juffen een dagvullend afscheid gehad bij 
De Hullen, waar ’s middags de voetjes van de vloer gingen 
tijdens het survivallen, gebeurde dit ’s avonds tijdens de 
disco met DJ Doedie.  

 
Agenda 
Vr 03-07 INFO #17 

Start zomervakantie t/m 14-08 
Ma 17-08 Eerste schooldag 

Start leefstijl thema 1 
Di  18-08 Uitreiking informatiepakket (deels 

digitaal) bestaande uit jaargids, 
jaarkalender en schoolgids 

Ma 24-08 Kennismakingsgesprekken week 1 
Vr 28-08 INFO #1 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Afscheid groep 8 | Cadeau 
Vorige week vrijdag werd er door de kinderen een cadeau 
aangeboden aan de school. Van donderdag op vrijdag 
werd er door de ouders op het plein een nieuw terras 
aangelegd met door de kinderen beschilderde tegels, daar 
bovenop staat een hele mooie nieuwe picknicktafel. 
Bedankt groep 8! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid groep 8 | Musical ‘Verboden te voeren!’ 
Wellicht heeft u er wel eens eentje zien vliegen, de 
oelewapper. Een oelewapper!?! Ja, u leest het goed. Deze 
bijzondere vogel speelde een belangrijke rol in de musical 
van groep 8. Afgelopen dinsdag en woensdag brachten de 
kinderen de musical ‘Verboden te voeren’ ten tonele in 
ons eigen Klokhuis. Dinsdag speelde groep 8 voor hun 
broertjes en zusjes en woensdag werd de musical live 
uitgezonden via de website van school. Gelukkig liep alles 
in beide gevallen goed af. 

 
Na de musical vond er een hele bijzondere afkondiging 
plaats op ons schoolplein. In het geheim waren alle ouders 
hier vooraf voor uitgenodigd. Nadat de kinderen via de 
rode loper ons buitenpodium hadden beklommen, zongen 
ze nog één keer hun afscheidslied.  

 
Vandaag bekeek de rest van de school de opnames van de 
musical.  
 

Afscheid groep 8 | De laatste schooldag 
Tot slot werden de kinderen vandaag door de hele school 
uitgezwaaid. Voor één keer mochten zij één voor één een 
rondje fietsen over de beide schoolpleinen om uiteindelijk 
van juf Ilona en juf Betty hun rapport te ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders bedankt! 
Niet alleen de kinderen nemen afscheid, er komt voor een 
heel aantal ouders ook een einde aan hun Poolster-
tijdperk. Bedankt voor de fijne samenwerking. In het 
bijzonder willen wij de ouders die in verschillende 
werkgroepen hebben gezeten, in welke hoedanigheid dan 
ook, van muziekouder tot schminkouder en van OV-lid tot 
verkeersbrigadier, allemaal bedanken voor hun bijdrage.  
 
Nieuwe collega’s 
Na de vakantie zal een tweetal nieuwe collega’s nieuw bij 
ons op school starten; meester Patrick en meester Anko. 
Meester Patrick staat het hele schooljaar op maandag voor 
groep 8b en meester Anko zal juf Marga tot en met 
halverwege december vervangen in groep 4a. 
 
Even voorstellen… meester Patrick 
Zo vlak voor de 
zomervakantie heb ik 
nog de eer om mijzelf 
alvast voor te stellen. 
Mijn naam is Patrick 
Steenbergen, ik ben 33 
jaar en ik zal komend 
schooljaar op maandag 
lesgeven in groep 8. De 
overige dagen ben ik te 
vinden op de Eskampen 
(twee dagen groep 7) en 
de Marke (groep 8). Ik 
ben geboren en getogen 
in Vries, waar ik nog steeds met veel plezier woonachtig 
ben. Mijn grootste passie voetbal speelt zich daar ook 
grotendeels af: ik speel er zowel in de zaal als op het veld. 
Daarnaast mag ik in de zomermaanden ook graag 
wielrennen en tennissen. 
 
Sinds twee jaar ben ik werkzaam bij OPO Noordenveld, 
nadat ik naast mijn ALO-diploma ook mijn PABO-diploma 
heb gehaald. De afgelopen weken heb ik al behoorlijk 
kunnen wennen op de Poolster: nadat de scholen weer 
open zijn gegaan heb ik de gymlessen verzorgd. Komend 
schooljaar heb ik in ieder geval ontzettend veel zin om bij 
jullie aan de slag te gaan! Een hele fijne zomervakantie 
gewenst. 
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Even voorstellen… meester Anko 
Mijn naam is Anko Eefting, 
37 jaar en komend 
schooljaar ga ik aan het 
werk in groep 4a op OBS De 
Poolster. 
 
Na bijna 10 jaar te hebben 
gewerkt in de financiële 
dienstverlening heb ik in 
2017 de keuze gemaakt om 
een switch te maken naar 
het primair onderwijs. Opo 
Noordenveld heeft mij in 
2018 de kans gegeven om 
mij om te scholen en 
sindsdien ben ik werkzaam geweest op ODBS Het Valkhof 
in Roden, waar ik het afgelopen jaar les heb gegeven in 
groep 6. Na twee leuke en leerzame jaren is het voor mij 
tijd om andere scholen van binnen te zien en ben ik 
aangenomen in de Flexpool van Opo Noordenveld. Het 
komende jaar betekent dit voor mij dat ik een half jaar juf 
Marga op maandag en dinsdag mag vervangen in groep 4. 
 
Ik ben getrouwd en woon in Groningen samen met Louise 
en onze twee dochters Suzanne en Malou. Mijn hobby’s 
zijn zwemmen, waterpolo en ik ga graag met vrienden 
naar FC Groningen. Verder lees ik heel graag en hou er van 
om met mijn gezin er op uit te gaan. 
 
Ik heb heel veel zin om komend schooljaar een bijdrage te 
mogen leveren aan het onderwijs op OBS De Poolster en 
kijk heel erg uit naar de samenwerking met de collega’s, 
ouders en natuurlijk de kinderen. Tot gauw! 
 
Doorschuifmiddag 
Vorige week woensdag vond de jaarlijkse 
doorschuifmiddag plaats. Iedereen ging ruim een uur 
kennismaken met zijn nieuwe juf of meester. Voor 
iedereen is dit altijd best wel even een spannend moment. 
Met de huidige maatregelen was het met name voor de 
nog net niet 4-jarigen een flinke uitdaging. Dan ben je 
bijna 4 en dan word je door je vader en/of moeder afgezet 
op 1 van de delen van het plein van De Poolster. Gelukkig 
deden ze het allemaal (ondanks een klein traantje zo hier 
en daar)  heel erg goed. Bij deze wil ik alle nieuwe 
leerlingen en in een heel aantal gevallen ook nieuwe 
ouders, nogmaals van harte welkom heten! 

Evaluatie digitale oudergespreksronde 
De oudergesprekken zijn over het algemeen prima 
verlopen. Wie had zich pakweg 4 maanden geleden nou 
kunnen voorstellen dat u met de leerkracht van uw kind 
digitaal rond de tafel zou gaan. Wij waren ook erg 
benieuwd hoe de andere kant van de lijn de gesprekken 
heeft ervaren. Een groot deel van u heeft de vragenlijst 
over de ervaringen met de deze nieuwe vorm van 
gesprekken voeren ingevuld. Hieronder ziet u een 
overzichtje van de resultaten hiervan. Deze resultaten, de 
gemaakte opmerkingen en onze eigen ervaringen zullen 
wij in het nieuwe schooljaar gaan bespreken binnen het 
team en de MR. Op basis hiervan gaan we kijken of en hoe 
we in de toekomst gebruik blijven maken van de 
mogelijkheid tot het houden van videogesprekken. 
Bedankt allemaal (101 respondenten) voor het invullen 
van de vragenlijst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaalverdeling: 1. Mee oneens - 2. Gedeeltelijk mee 
oneens - 3. Mee oneens/mee eens - 4. Gedeeltelijk mee 
eens - 5. Geheel mee eens 
 
Versterking MR 
Een aantal weken geleden heeft de MR een oproep gedaan 
om nieuwe leden te werven. Hierop heeft Froukje Jackson 
(moeder Saskia 2c) als enige gereageerd. Omdat er de 
komende jaren verschillende verschuivingen komen in de 
MR (er zijn namelijk veel leden met kinderen in de 
bovenbouw) is ervoor gekozen om de oudergeleding 
tijdelijk met 1 lid uit te breiden. Dit betekent dat er geen 
verkiezing zullen volgen, maar dat Froukje de MR vanaf 
volgend schooljaar zal gaan versterken. Mocht het binnen 
de MR bij de besluitvorming tot een stemming komen, dan 
zal Marc Brink zijn stem delen met Froukje Jackson. Zodat 
de ouder- en personeelsgeleding qua stemmen gelijk 
vertegenwoordigd blijven. 
 
 U kunt meer informatie over de MR en de samenstelling 
hiervan vinden op de website van de school.  
 
 

2. Het was voor mij 
op deze wijze 

makkelijker om 
aanwezig te zijn bij 

het gesprek. 

1. Tijdens het 
gesprek was er 

voldoende ruimte 
om informatie te 

delen. 

4. Ook wanneer het 
weer mogelijk zou zijn 
om elkaar op locatie te 
zien, zie ik het zitten 
om digitale gesprekken 
te voeren. 

3. Ik heb geen 
technische 

problemen ervaren 
bij het voeren van 
de gesprekken via 

Google Meet. 

4,2 3,7 

4,1

 

3,4
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Leve de biodiversiteit! 
Op maandag 22 juni kwam er een einde aan een heel 
bijzonder project; de raad van kinderen. Via de 
onderstaande video’s krijgt u in een vogelvlucht een beeld 
van wat er allemaal gebeurd is.  
 
Onderzoek | December ’19 / januari ’20 

 
Presentatie Raad van Kinderen | Februari 

 
Presentatie voor de gemeenteraad | Juni 

 
Uiteindelijk werd de ingediende motie unaniem 
aangenomen, met andere woorden; de kinderen hebben 
wat bereikt! Binnen de gemeente Noordenveld is 
biodiversiteit op de agenda gezet. Een delegatie van de 
groep heeft vrijdag 19 juni van de burgemeester 
oorkondes voor de hele groep ontvangen. 

    
Schaaktoernooi 
Helaas konden de jaarlijkse schaakcursus en het 
scholenschaaktoernooi dit jaar niet doorgaan. Maar 
hierdoor liet Morris uit groep 8 zich niet uit het veld slaan. 
Hij organiseerde voor de groepen 5 t/m 8 een 
schaaktoernooi. Met maar liefst 30 deelnemers was het 
een zwaar bezet toernooi. Er werden leuke en spannende 
potjes gespeeld, Uiteindelijk eindigden er maar liefst 3 
spelers op de eerste plaats: Morris, Julian en Sander. Goed 
gedaan allemaal! 

Op reis 
Uiteraard weten we allemaal dat je prima kan steengrillen 
op het hunebed, groep 5b weet inmiddels dat je er ook 
heerlijk een ijsje op kunt eten. Afgelopen dinsdag gingen 
zij met juf Inge en juf Anke op pad. Ze maakten een mooie 
rondrit langs onder andere het hunebed van Steenbergen. 

  
Duiven in de school 
Het hele jaar hadden we ons er al op verheugd, Mark 
(groep 5b) had ons beloofd dat hij zijn duiven een keer 
mee zou nemen naar school. Afgelopen maandag was het 
dan zover, op de foto ziet u Mark samen met zijn duif 
Marcus.  

 
Verkeer(s)toppers! 
Jarenlang kon u mede door deze toppers uw kind met een 
gerust hart laten oversteken. Marjan Suurd en Monique 
Meek hebben na jarenlange trouwe dienst toch besloten 
om hun verkeershesje aan de wilgen te hangen. Afgelopen 
woensdag werden zij, meer dan terecht, in de bloemetjes 
gezet door onze verkeerscommissie. 
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Leerplein Paulien 
Helaas kon juf Paulien de afgelopen periode niet fysiek op 
school aan het werk zijn, wel konden de kinderen digitaal 
bij haar terecht. En nog belangrijker, de kinderen werden 
verder uitgedaagd in deze digitale leeromgeving. Zo vind 
je er onder andere allerlei breinkrakers op verschillende 
niveaus. En in de galerij staan resultaten van opdrachten, 
hieronder ziet u een robot met allerlei verschillende 
sensoren ontworpen door Thomas. Klik hier om een kijkje 
te nemen op Pauliens Leerplein.  

 
Alleen als die ijs en ijskoud is 
Bij de oplopende temperaturen is het van belang om goed 
te blijven hydrateren. Dit kan door genoeg te drinken, 
maar nog beter is het om een waterijsje te nemen. Vorige 
week kregen alle kinderen een ijsje aangeboden door de 
familie Van Goens. Vandaag hebben alle kinderen een ijsje 
aangeboden gekregen van de Albert Heijn, bedankt 
hiervoor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prettige vakantie! 
Namens het team, de OV en de MR, wensen wij u een hele 
fijne vakantie! Wij hopen u allemaal gezond en wel weer 
te mogen treffen op maandag 17 augustus.  
 
In de laatste week van de zomervakantie krijgt u bericht 
hoe we de start gaan organiseren in combinatie met de 
dan geldende corona-maatregelen. 
 
In de week na de vakantie zult u de schoolgids, 
schoolkalender & jaargids ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nieuws uit de bibliotheek | VakantieBieb 
Beleef een zomer vol verhalen met de digitale 
VakantieBieb. E-books en luisterboeken voor iedereen. 
Ook voor niet-leden! De app is beschikbaar tot en met 31 
augustus. 

 
 
Nieuws uit de bibliotheek | Cadeautje 
Om het lezen en de gang naar de bibliotheek in de 
zomervakantie te stimuleren, krijgt elk kind van 6 t/m 12 
jaar dat in deze periode een boek/ boeken/tijdschriften 
komt lenen in de bibliotheek een leuke verrassing. 
Kinderen kunnen op vertoon van hun geleende boek(en) 
met uitleenbon aan de balie een cadeautje in ontvangst 
nemen. 
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