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Voorwoord 
Door het thuiswerken en de coronamaatregelen gingen veel activiteiten die de 
Oudervereniging voorheen organiseerde niet (of in een aangepaste vorm) door. 
Hierbij desalniettemin een aantal ware hoogtepunten van het afgelopen schooljaar. 
Want wat waren er mooie momenten bij!  
 
 
Sinterklaas 2020 
In 2020 werd vanuit iedere klas een kind uitgenodigd om op de uitkijk te staan voor 
de Sint. De andere leerlingen in de klas keken via een liveverbinding op het digibord 
mee. En wat bleek nu? We hadden logees in de school! Sint en zijn 3 Pieten hadden 
een nachtje doorgebracht op de Poolster. Sint slaapt met een slaapmuts, wie had dat 
nou gedacht? En net als in het Sinterklaasjournaal had de Sint van die witte veters in 
zijn nette zwarte schoenen.... Strooien was er dit jaar niet bij. Maar gelukkig wel voor 
ieder kind een eigen zakje pepernoten en snoepjes. Wie zoet is krijgt natuurlijk 
lekkers.Alle kinderen uit de onderbouw gingen bij de Sint en Pieten op bezoek in de 
gymzaal.  
 

 
 

 
 
 



Kerstviering 2020 
 
De taken van de commissie zijn de volgende: 
Het in kerstsfeer brengen van de school. Dit gebeurd altijd daags na het sinterklaas 
feest. Als de school ’s avonds is gesloten komen alle leden van de oudervereniging 
in school om het klokhuis, de trap en de keuken in kerstsfeer te brengen. De 
kerstboom wordt opgetuigd, de trap wordt voorzien van verlichting en raam 
decoratie/verlichting wordt geplaatst.  
De “fruitkraam” wordt neergezet en versierd om daar de donaties voor de 
voedselbank op te verzamelen.  
Indien het jaar er voor is vast komen te staan dat er middelen nieuw moeten worden 
aangeschaft gebeurd dit ook in/ voor deze periode.  
 
De dag na het kerstfeest zal alle kerstversiering weer worden afgebroken en 
opgeruimd door de leden van de ov.  
 
 
IJscommissie 2021 
 
De kinderen van de Poolster konden eindelijk de ijzers onderbinden! Onder 
begeleiding van ijsmeesters Teun, Harry en Edwin en de eigen juffen en meesters 
betraden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 allemaal het ijs. De groepen 1 en 2 
hadden op het plein hun eigen winterspelen. Zij mochten voor 1 keer op het 
bovenbouwplein spelen en dit werd in combinatie met de meegebrachte sleeën één 
groot feest! Het leerkrachtenteam heeft deze winterse dag zelf georganiseerd. 
 

 
 
 
 
Laatste schoolweek 2021 
Doordat er veel activiteiten niet doorgingen in het schooljaar 2020/2021 werd bij de 
versoepeling van de coronamaatregelen (in mei) besloten om de laatste week van dit 
bijzondere schooljaar op een speciale manier met elkaar af te sluiten. In een korte tijd 
heeft Bart een commissie samengesteld om hem hierin te ondersteunen. Hier waren 
een aantal ouders van de OV en docenten bij betrokken.   
De laatste schoolweek kreeg als thema " Reizen door de wereld". Iedere groep 
vertegenwoordigde een land en hebben hierbij een bijbehorende vlag gemaakt.  
Op dinsdag 6 juli werd deze bijzondere week gezamenlijk met alle groepen geopend. 
Ook Burgemeester Klaas Smid was hierbij aanwezig. Na het doorknippen van de 
zelfgemaakte vlaggenlijn, werd er met elkaar gedanst op het lied "zij aan zij". Een 



bijzonder moment na alle corona-perikelen. Hierna was het tijd om lekker met elkaar 
te gaan sporten. Deze dag stond in het teken van de Olympische spelen. Groep 1t/m 
4 kregen clinics van sportverenigingen uit Roden (hockey, korfbal, voetbal en tennis). 
Ook Stichting WIN was aanwezig met hun speelgoedbus. De groepen 5 t/m 8 
hebben diverse sportwedstrijden gespeeld. Tussendoor kreeg iedereen een lekker 
ijsje aangeboden van de Poiez Nieuw Roden.  
Donderdag 8 juli stond in teken van "Dans In School". Iedereen mocht verkleed naar 
school komen in het thema van de klas. De hele dag is er lekker geoefend en aan 
het einde van de dag was er een heus optreden aan de ouders op het voetbalveld 
van V.V. Nieuw Roden.  
Op vrijdag werd alles opgeruimd en kreeg iedereen een lekker schepijsje 
aangeboden door Italia uit Roden. Ter herinnering aan deze fantastische week kreeg 
iedereen een mooie medaille mee naar huis. Al met al een zeer geslaagde 
schoolweek en waarbij al gesproken werd over een vergelijkbare week voor een 
volgend schooljaar.    
 
 
 

 
 

 


