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Sinterklaas                                                                          
Op maandag 5 december vieren we 

uiteraard het Sinterklaas feest 
bij ons op De Poolster. We 
hopen  natuurlijk dat het 
allemaal goed komt met de 

pakjes die nu nog over de hele 
wereld verspreid liggen….. 

Om alles op deze dag goed te laten 
verlopen, hebben we een aantal 

afspraken gemaakt: 
*De  kinderen komen op de normale tijd op school.  
*De surprises mogen vanaf 8.25 uur de school 
ingebracht worden. Als de surprise in het “surprise 
museum” staat (groep 7 & 8) dan mag die daar 
worden opgehaald en in de klas gebracht. 
*De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen gewoon eten 
en drinken mee. Zij eten in de klas een broodje (net als 
anders). 
 *De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag (5/12) 
om 12.30 uur vrij ! Zij eten geen broodje op school. 
(Wel voldoende pepernoten natuurlijk!) 
*We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat 
Sinterklaas ruim na 8.30 uur zal arriveren. Vindt u het 
leuk om te blijven kijken? Dan willen we u vragen om 
achter het lint (bij de houten schuurtjes) plaats te 
nemen. 
 
Vanuit de directie 
Nettie en ik trekken samen nu alweer een langere 
periode op met het team van de Poolster. 
Tot nu toe verloopt deze samenwerking erg prettig. 
Samen pakken we werkzaamheden (lopende zaken) op 

die normaal ook gedaan werden, maar veelal door 
Bart. Er is nog steeds veel waardering voor zijn inzet. 
Maar ook waardering voor dit team wat veel 
organiseert voor uw kind(eren) naast de zaak- en 
basisvakken.  
Intern proberen we nu meer aandacht te hebben voor 
gespreid leiderschap 
wat ook goed past 
bij de kernwaarden 
van “eigenaarschap” 
en “samenwerking”. 
Door de verant-
woordelijkheden 
meer horizontaal te 
organiseren wordt het meer gedeeld gedragen. Binnen 
het team van de Poolster lopen genoeg mensen rond 
met goede ideeën en veel betrokkenheid. Fijn om 
gebruik te kunnen maken van alle kwaliteiten.  
Uiteraard blijven de leerkrachten primair 
verantwoordelijk voor de lesgevende taken en de 
directie voor de financiën, de kwaliteit en het beleid. 
Maar het beleid kan niet zonder de input van de 
collega’s die dagelijks in contact zijn met de leerlingen, 
uw kind(eren). Daarom is het ook fijn dat er een 
betrokken medezeggenschapsraad en oudervereniging 
actief zijn. Ze denken mee en dragen mede onze 
verantwoordelijkheden om de kwaliteit van het 
onderwijs te continueren en te optimaliseren. 
Dan nog even dit 
De Onderwijsinspectie let er op dat scholen voldoende 
uren onderwijs geven. 
De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden 
eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de 
schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen 
aan 1 stuk bezig zijn met leren. 
De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling 
van de activiteiten over de dag. In de schoolgids staat 
hoe de school dit regelt. 
Dagelijks houden wij bij, welke kinderen naar school 
komen en welke kinderen (geoorloofd)afwezig zijn. 
Nu valt het op dat veel ouders hun kind(eren) ‘s 
ochtends pas na de tweede bel nog binnen brengen. 
Omdat wij een school zijn en geen opvang komen deze 
leerlingen dus te laat en daardoor onderwijstijd te 
kort. 

 
Agenda 
Ma 28-11 Inloopweek groep 1/2 d 
Di 29-11 Ontdeklab groep 3a 
Wo 30-11 Open podium 4b -> 13.15 
Do 01-12 Margemiddag: alle leerlingen vrij 

v.a.12.00 uur 
Ma 05-12  Sinterklaasfeest! 1 t/m 4 12.30 vrij! 
Di 06-12 Inloopweek groep 1/2a 
 
Vr 

06-12 
09-12 

Ontdeklab groep 3b 
INFO #07 

Digitale jaarplanner  
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Daarnaast is het erg storend voor de leerkracht die 
soms al gestart is met de lessen. 
Om maar niet te spreken hoe lastig het voor uw 
kind(eren) is wanneer je binnen moet lopen in een 
groep die al begonnen is. Alle ogen zijn gericht op de 
laatkomer. 
Dus hierbij het vriendelijke doch dringende verzoek 
om ’s ochtends tien minuten vroeger van huis te 
vertrekken, zodat uw 
kind op tijd in de klas 
aanwezig is en de 
leerkracht tijdig kan 
starten met de lessen. 
Samen kunnen we 
hier vast, zeker nu het 
’s ochtends alsmaar 
donkerder wordt, 
verantwoordelijkheid 
voor nemen. 

  
Vanuit de MR 
Dinsdag 15 november zaten we er als MR weer klaar 
voor. Er waren lekkere koeken, thee of koffie, èn veel 
onderwerpen om te bespreken. Jantina heeft ons 
bijgepraat over o.a. het jaarplan voor 2023, het corona 
protocol en de risico inventarisatie. Als ouder in de MR 
krijg je een goede blik achter de schermen van de 
Poolster, waar is de school druk mee? Behalve 
beleidsstukken kwam ook de inhoud van de 
Leerlingenraad voorbij. De kinderen overleggen 
regelmatig over o.a. het tostirooster, het 
schoonmaken van het plein en natuurlijk het aantal 
ballen tijdens de pauze. 
Heb je als ouder vragen over de MR of vind je het leuk 
om eens mee te kijken? We horen het graag 
via mrdepoolster@outlook.com. Onze gegevens zijn 
ook te vinden 
op www.obsdepoolster.com/medezeggenschapsraad 
 
Vanuit de Leerlingenraad 
Maandag 14 november j.l. was de tweede vergadering 
van de leerlingenraad. Het was een productief uur 
waarbij we de actiepunten van de vorige vergadering 
hebben besproken. Iedereen bleek die keurig te 
hebben uitgevoerd; wat een toppers!  We hebben het 

gehad over wat 
goed is voor 
onze school en 
onze 

samenleving, wat onze verwachtingen zijn van een 
nieuwe directeur en we hebben een ideeënbus in 
productie genomen. Meer informatie over dit laatste 
punt volgt nog, dus houd de info goed in de gaten! 
 
Parkeerplaats 
De laatste tijd valt op dat er met enige regelmaat 
ouders/opvang parkeren op de “kiss & ride” strook. 
Ook de  parkeerplek voor minder validen wordt 

weleens gebruikt door mensen die hier eigenlijk geen 
recht op hebben…  
We willen u vragen om hier rekening mee te houden. 
De “kiss & ride” (ook wel tút en derút) is uitsluitend 
bedoeld om uw kind(eren) te laten uitstappen en 
vervolgens weer door te rijden. Heeft u meer tijd nodig, 
parkeert u dan uw auto even op een parkeerplek. 
 
Ontdeklab groepen 6 
Deze en vorige week is het 
ontdeklab op bezoek 
geweest bij de groepen 6. 
De kinderen hebben zich 
bezig gehouden met: 
*De OZObot; een klein 
robotje dat je een route 
kunt laten rijden d.m.v. het 
geven kleurcodes. 
*Het maken van je eigen Flappy bird game 
*Het programmeren van een Microbit: een klein 

printplaatje met kleine led-
lampjes. Ze hebben hun eigen 
naam laten verschijnen en het spel: 
steen/papier/schaar gemaakt. 
Fantastisch om te zien hoe 
betrokken en nieuwsgierig alle 
leerlingen zijn als ze hier mee bezig 
zijn! 
 

Open Podium groep 4A 
Op vrijdag 18 november vond het eerste open podium 
van dit schooljaar plaats. 
Groep 4A van juf Carolien trad op voor een groot 
publiek bestaande uit de kinderen van de groepen 3 
en 4B, ouders, opa’s en oma’s.  
De leerlingen zongen de liedjes die ze tot nu geleerd 
hebben. De liedjes van muziek juf Corien Velzing 
werden op de piano begeleid door onze huispianist 
Gert Meiborg. De overige liedjes waren op muziek van 
onze muziekmethode Eigenwijs digitaal. Via “Ben je 
wakker”, “Zeven heksen”, “Ik ben een dinosaurus”, “Ik 
ga op reis” en “Van welke muziek houd jij het meest?” 
Kwamen ze uiteindelijk uit  bij “Lieve piet” en “Sint 
swingt”.  Sinterklaas (Pepijn) swingde er lustig op los 
en viel uiteindelijk in slaap!  Het was een wervelend 
optreden!  
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Test! 
Het is weer de tijd van virussen en verkoudheden. Ook 

is Corona helaas nog 
steeds niet verdwenen. 
We willen u vragen om 
uw kind bij de 
welbekende klachten te 
testen. Mocht het om 
Corona gaan, dan horen 
wij dit graag bij het 
afmelden van uw kind. 

Heeft u testen nodig? Laat dit dan even weten aan de 
leerkracht van uw kind, dan krijgt u deze mee naar huis. 
Voor het meest recente Corona protocol verwijzen wij 
u naar onze website.  

 
Kerst! 
We zitten nog volop 'in de Sinterklaas', maar de 
kerstcommissie is achter de schermen ook 
alweer begonnen. U kunt alvast noteren dat 
we op donderdagavond 22 december 
vanaf 17.00 uur kerst op school zullen 
vieren met een kerstdiner. Verdere 
informatie volgt.  
 
Verjaardagen meesters en juffen 
Vóór Corona vierden we de verjaardagen van alle 
meesters en juffen op één dag: “Meesters & juffen-
dag”.  Dit jaar hebben we aan het begin van het 

nieuwe schooljaar 
besloten om het niet 
meer op een 
gemeenschappelijk dag te 
vieren. In plaats daarvan 
vieren we het gewoon op 
de verjaardag van de 
meester/juf zelf, of soms 
in het geval van een duo, 

op een samen afgesproken dag. U wordt over het 
feest geïnformeerd door de eigen leerkracht(en) via 
de mail/Parro.  
 
Maestro! 
In de vorige info hebben we 
u al verteld over het 
Maestro- project waar we 
als Poolster erg trots op zijn.  
Inmiddels heeft een aantal 
ouders zich aangemeld; fantastisch, daar zijn we heel 
blij mee!! 
Toch willen we nogmaals een oproep doen voor 
nieuwe muzikanten. Motto: plezier en gezelligheid 

staan voorop! Samen muziek maken is altijd een 
feestje! 
Dus: bespeelt u een instrument en lijkt het u leuk om 
hier een bijdrage aan te leveren of wilt u nog wat meer 
informatie; neem dan contact op met juf Laura of juf 
Inge.(l.wielsma@obsdepoolster.com, 
i.coehoorn@obsdepoolster.com )  
 
Van buiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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