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Jaargang 31 nummer 12 INFO 06-03-2020 
 

 
De kernbegrippen komen steeds meer tot leven! 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we het vorig 
schooljaar onze visie tegen het licht gehouden. Tijdens een 
intensief traject hebben we met het hele team ons 
onderwijs geëvalueerd  en gekeken hoe wij ons onderwijs 
nog toekomstbestendiger kunnen maken. Wat wordt er in 
de toekomst (voor zover wij een glazen bol hebben) van 
onze kinderen gevraagd? Naar aanleiding van dit traject 
hebben we een drietal ‘nieuwe’ kernbegrippen 
vastgesteld: samenwerking, eigenaarschap en 
nieuwsgierigheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het einde van het visietraject was voor ons een nieuw 
vertrekpunt. Met het hele team zijn we in beweging naar 
nog beter onderwijs voor uw kind. Er is een veranderteam 
samengesteld, bestaande uit een vijftal teamleden, dat er 
telkens mee bezig is om deze beweging op gang te houden. 
Daarnaast zijn er projectgroepen, in wisselende 
samenstellingen, die bepaalde facetten van het onderwijs 
op De Poolster tegen het licht houden en verbeteren. Zo 
wordt op dit moment het taalonderwijs en de 
gesprekkencyclus (ouder en kind) onder de loep 
genomen.   

 
In januari heeft het veranderteam het team opgezadeld 
met een drietal uitdagingen. Deze groepsoverstijgende 
uitdagingen hebben onder andere als doel om de 
kernbegrippen nog  meer tot leven te laten komen. Na een 
hoop voorbereidingen is het nu aan de kinderen om aan 
de slag te gaan met de verschillende opdrachten.  
 
Zo zal er op de benedenverdieping op korte termijn een 
winkelstraat worden geopend, er zal een hoop gerekend 
worden zonder boek en er gaan groepen op 
ontdekkingstocht naar allerlei verschillende landen. Door 
de hele school zie je enthousiaste, betrokken en lerende 
kinderen én meesters en juffen! Daar kun je toch alleen 
maar erg blij van worden. 
 
 Groepen 1 t/m 3 | De winkelstraat 

Aanstaande maandag zal de winkelstraat op de 
benedenverdieping officieel geopend worden. De 
kinderen hebben de afgelopen weken hun eigen winkel 
(groep) zelf ingericht en zullen de komende weken mogen 
winkelen in alle andere groepen. Zij kunnen hun slag slaan 
bij de supermarkt, een restaurant, een doe-het-zelfzaak, 
een postkantoor, een museum en een boekenwinkel.   
 
 Groepen 4 en 5 | Rekenen zonder boek 

In plaats van de reguliere rekenlessen, spelen de kinderen 
van de groepen 4 en 5 de komende periode op de 
maandagen alleen maar spelletjes. Spelletjes zult u 
denken, is dat nou leren? Nou reken daar wel op. De 
jongens op de foto hieronder zijn bijvoorbeeld aan het 
darten, hierbij komen een paar hele belangrijke 
bewerkingen in spelvorm aan bod. U kunt hierbij onder 
andere denken aan het aftrekken vanaf honderdtallen en 
vermenigvuldigingen tot en met 20 (!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 06-03 INFO #12 
Ma 09-03 Schaakles 1 van 4 

Vergadering kernteam Rodermarkt 
Di 10-03 Ontdeklab groep 3b 
Ma 16-03 Schaakles 2 van 4 
Di 17-03 Ontdeklab groep 4a 

Vergadering GMR 
Vergadering OV 

Do 19-03 Groep 5 t/m 8: Ik eet het beter! 
Vr 20-03 INFO #13 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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 Groepen 6 t/m 8 | Ieder z’n eigen land 

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan de aan de slag 
met een groot landenproject. In maar liefst 25 groepjes 
gaan ze zich verdiepen in een door hun zelf gekozen land. 
Deze ontdekkingstocht zal gaan resulteren in een grote 
vakantiebeurs waar ieder groepje zijn land gaat 
presenteren.  
 
Ontdeklab 
Afgelopen dinsdag startte een nieuwe ronde van het 
ontdeklab. De groepen 3 tot en met 5 zullen ons ontdeklab 
de komende weken gaan bezoeken. Deze ronde mogen de 
kinderen programmeren met de Awbie en een Beebot, een 
machine iets leren (kunstmatige intelligentie), het 
bouwen van een huis (zie foto) en het maken van een stop-
motion filmpje. Klik hier voor een van de resultaten van de 
stop-motion-opdracht. 

 
Schaaklessen  
Zoals ieder jaar kunnen we ook dit jaar weer een viertal 
schaaklessen aanbieden voor de kinderen uit de groepen 
5 t/m 8. In de maand maart komt de schaakclub op 4 
maandagmiddagen (9-3 / 16-3 / 23-3 / 30-3) bij ons op 
school om de lessen te verzorgen. De lessen worden 
gegeven in aansluiting op de schooldag, dus vanaf 14.00 
uur. De lessen duren tot ongeveer 15.00 uur. De cursus is 
voor iedereen geschikt, van beginner tot gevorderde. U 
kunt uw kind vandaag nog opgeven door een mailtje met 
naam en niveau (beginner of gevorderd) te sturen naar 
postbus@obsdepoolster.com.  
 
Op zaterdag 18 april vindt het scholenkampioenschap 
plaats op ‘t Valkhof in Roden. Na afloop van de lessen 
zullen we gaan inventariseren welke kinderen hier aan 
mee willen doen.  
 
 
 
 
 

Maestro Polaris 
Heeft u het al gehoord? Vanaf de voorjaarsvakantie wordt 
er dagelijks weer druk gerepeteerd voor het jaarlijkse 
muziekfeest Maestro Polaris. Op 23 april vindt het grote 
concert plaats, het belooft weer een groot spektakel te 
worden! 

 

In en uit de buurt 

 
DoeDigiDag Health Hub 
Noord-Nederland staat van 13 tot en met 19 maart 2020 
in het teken van digitalisering. Nederland Digitaal 
organiseert de jaarlijkse ‘digitale top’ dit jaar in 
Groningen. De Health Hub Roden en de gemeente 
Noordenveld organiseren in samenwerking met Noorden 
Digitaal op zaterdag 14 maart 2020 de Doedigidag in de 
Health Hub. Dit is bedoeld voor het brede publiek om 
kennis te maken met digitalisering in de zorg. Specifiek 
voor jeugd zijn er veel leuke en leerzame activiteiten. Klik 
op de afbeelding voor het programma.  
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