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Jaargang 33 nummer 12 INFO 11-03-2022 
 
 

 
Vrijheid, blijheid 
Dit is het thema voor de komende Rodermarkt, maar 
ook op school voelde het de afgelopen weken wel een 
beetje zo. Doordat er minder maatregelen van kracht 
zijn, konden we onder andere startavonden voor de 
muziekclub en de Rodermarktouders organiseren, 
mochten we de ouders van de groepen 1/2 deels weer 
in de school ontvangen, hadden we weer een 
voorstelling in de school (zie foto) en konden we elkaar 
op de gangen weer zien lachen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks de vrijheden is er toch ook een keerzijde, want 
we zijn zeker nog niet van corona af. Er waren de 
afgelopen weken meerdere collega’s en kinderen 
afwezig vanwege een besmetting. De vervangingspuzzel 
is wederom gelukt, maar het piept en het kraakt flink. 
Wanneer het lukt, proberen wij u via Parro tijdig op de 
hoogte te stellen van de vervangingen. Het kan echter 
ook zijn dat dit pas op het laatste moment 
georganiseerd kan worden.      

Samen in actie voor Oekraïne 
Vanuit de hogere groepen waren er de afgelopen dagen 
veel geluiden dat ze iets wilden doen om de mensen in 
Oekraïne te steunen. De leerlingenraad is de afgelopen 
week twee keer bij elkaar geweest om dit met elkaar te 
bespreken. Na een inventarisatie vanuit de klassen 
hebben we afgesproken om op twee manieren geld in 
te gaan zamelen. Er worden statiegeldflessen verzameld 
en kinderen mogen zelfgemaakte spulletjes aanbieden 
om te verkopen. De gehele opbrengst komt ten goede 
aan Oekraïne.  

De statiegeldflessen worden verzameld in ’t Klokhuis. 
Noreen, uit de leerlingenraad, heeft hier speciale 
containers voor geregeld via de Poiesz. De kinderen van 
de groepen 6 hebben ze versierd.  
 

In onze nieuw opgerichte webshop  vindt u 
zelfgemaakte spulletjes die worden verkocht. De 
inventaris wordt steeds verder uitgebreid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 11-03 INFO #12 
Ma 14-03 Inloopweek groep 1/2c 
Di 15-03 Ontdeklab groep 8a 

Vergadering MR 
Do 17-03 Margemiddag | Vanaf 12.00 uur vrij 
Vr 18-03 Open podium groep 5a 
Ma 21-03 Inloopweek groep 1/2d 
Di 22-03 Vergadering OV 
Vr 25-03 INFO #13 
   

Digitale jaarplanner  
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Maestro Polaris 2022 
We gaan weer van start! Afgelopen maandag vond de 
startavond van de muziekclub plaats. We gaan met 
elkaar weer voor een fantastisch muziekfeest. Op 10 
juni gaan ons koor en orkest voor u optreden. De 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zich uiterlijk 

woensdag aanstaande inschrijven  

 
Startavond Rodermarkt 
De eerste Rodermarktsessie zit er alweer op. Een heel 
deel van de ouders van de huidige groep 2-leerlingen 
kwam afgelopen woensdag bij elkaar in ons Klokhuis om 
te overleggen over het thema en om een taakverdeling 
te maken. Onder leiding van Zwanet en Petra vanuit de 
oudervereniging was het een vruchtbare avond, een 
goed begin is het halve werk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 

’t Dörpshuus Nijroon Duo Please 
KOM DANSEN EN LUISTEREN OP 18 MAART NAAR DANS 
EN STEMMINGSORKEST DUO PLEASE. 
 

Wanneer? Zaterdag 18 maart van  
 
Hoe laat? Van 20.oo uur tot 24.00 uur   
(de deuren gaan open om 19.30) 
 
Waar? In het dorpshuis van Nieuw-Roden.  
 
Kaartje? Graag van tevoren even opgeven via ons 
mailadres (dorpshuisnieuwroden@live.nl)  of te bellen 
naar het dorpshuis. 

 
Informeer uw achterban en neem vooral gezellig uw 
familie, vrienden of buren mee naar de live muziek.  
We zorgen samen voor een gezellige avond. 

 
Bosje hier, bosje daar 
Net als vorig heeft IVN weer een mooie boom-plant-
actie. Plant je eigen minibos met het ''Bosje hier en 
Bosje daar'' pakket en voeg zo geur, kleur en leven toe 
aan jouw tuin! Dit makkelijk te planten minibospakket 
(3m2), samengesteld met inheemse bomen en 
heesters, is goed voor vogels en insecten maar ook 
tegen hittestress en droogte. Voor elk verkocht pakket 
planten we 3 bomen in het Atlantisch Regenwoud in 

Brazilie. Klik hier voor meer informatie  
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Zegt het voort: Open huis Rondleidingen op afspraak  
Dit jaar kunnen we helaas geen open huis organiseren voor nieuwe ouders. Uiteraard willen we deze nieuwe ouders 
wel de mogelijkheid geven om kennis te maken met De Poolster. Daarom worden er rondleidingen gegeven op 
afspraak.   
 

 

 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/

