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Jaargang 34 nummer 11 INFO 17 februari 2023  
 

 
Alvast even vooruitkijken 
Een aantal activiteiten die handig zijn 
om alvast in de agenda te noteren: 

• 16/3 Schoolfotograaf    

• 20/4 Koningsspelen/sportdag 

1 t/m 4 

• 6/4 margedag (zie jaarplanner!) 

• 21/4 Koningsspelen/sportdag 5 t/m 8 

• 21/4 Groep 1 t/m 4 VRIJ! 

Oudergesprekken 
Als het goed is heeft u afgelopen week een uitnodiging 
ontvangen voor een ouder-/voortgangsgesprek met 
de leerkracht van uw kind(eren). In de week vóór en 
na de voorjaarsvakantie zullen de gesprekken 
plaatsvinden op school. Tijdens dit gesprek worden in 
de groepen 3 t/m 8 onder andere de meest recente 
niet-methodetoetsen (de Cito’s) besproken. Vooraf 
zult u weer een overzichtje ontvangen met deze 
resultaten.  
 
Movienight 
Donderdagavond 23 februari is het weer zover….onze 
jaarlijkse movienight voor de groepen 5 t/m 8. Om 
18.30 uur opent “De Poolster Bios” haar deuren. 
Wie het leuk vindt mag in zijn/haar 
pyjama/onesie/pantoffels op school komen. a.d.h.v. 
Een echte “filmladder” mogen de kinderen een film 
uitkiezen. Om 20.30 uur moeten de bioscoopgangers 

weer worden opgehaald 
bij de deuren op het 
voorste plein. De 
volgende dag zijn ze 
lekker vrij! 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 16 maart komt de schoolfotograaf bij 
ons op De Poolster. Net als andere jaren hebben wij 
dit uitbesteed aan Foto Koch. Wij gaan er vanuit dat 
alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar 
hebben, dan kunt u dit vóór 16 maart aangeven bij de 
leerkracht. Hij/zij zorgt ervoor dat alleen de kinderen 
die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden 
bij de fotograaf. 
 
Broertjes- en zusjesfoto 
Voor broertjes- en zusjes die op de 
Poolster zitten is er de mogelijkheid 
om met elkaar op de foto te gaan. 
We willen u vragen dit van te 
voren aan te geven via 
onderstaande link vóór 24 februari 
a.s. 
https://forms.office.com/e/2bBQmfGvVi 
!!Let op: Indien u geen kinderen heeft opgegeven 
wordt er géén broertjes/zusjes foto gemaakt!! 
 
Tot slot nog een paar tips van de fotograaf: 
- Tip 1: Laat de kleuters hun favoriete knuffel 
meebrengen als ze op de foto gaan, dit geeft veel 
minder stress en dus een grotere kans op een leuke 
foto.  
- Tip 2: Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de 
foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij 
fluorescerende kleding. 
 
Juf Lian met pensioen 
Je zou het niet zeggen, maar juf Lian mag met 
pensioen! Vanaf 1 april (en dat is geen grapje!!) gaat 
ze heerlijk van haar vrije tijd 
genieten. Over hoe het 
afscheid er precies uit zal 
gaan zien, zullen we u 
binnenkort informeren.   

Agenda 
Ma 20-02 Inloopweek groep 1/2 b 

Oudergesprekken week 1 
Do 23-02 Cultuurmenu groep 6a/6b 

Movienight 5 t/m 8 
Vr 24-02  Marge dag -> alle leerlingen vrij 
Ma 27-02 Voorjaarsvakantie 
Ma 06-03 Oudergesprekken week 2 

Inloopweek groep 1/2c 
Di 07-03 Ontdeklab 5a 
Do 09-03 Cultuurmenu 5a/5b 
Vr 10-03 Open podium 1/2 c 

Rapport mee 
Info #12 

Digitale jaarplanner  

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://forms.office.com/e/2bBQmfGvVi
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender


OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

Maestro Polaris 2023 
We gaan weer muziek 
maken! Deze week 
hebben juf Laura en juf 
Inge al even een rondje 
gemaakt om muzikanten 
uit groep 5 t/m 8 
enthousiast te maken om 
weer mee te doen met 
ons fantastische 
muziekfeest. Opgeven kan 
t/m 23 februari a.s. 
Juf Carolien zal binnenkort 
weer nieuwe koorleden gaan “werven” bij de groepen 
5 en 6. De datum van dit prachtige concert volgt zeer 
binnenkort! 
 
Rodermarktwagen  
Het duurt weliswaar nog een poosje, maar ook dit jaar 
zal er door de ouders van de toekomstige groep 3 
leerlingen (de huidige groep 2 leerlingen) weer een 
Rodermarktwagen gebouwd gaan worden met als 
overall-thema “Avontuur en vertier”. Dinsdag 7 

februari was 
hiervoor de 'aftrap.' 
Een 50-tal 
enthousiaste 
ouders had zich 
samengevoegd in 
het lokaal van 
groep 7 om daar te 
luisteren naar een 

presentatie van de oudervereniging over de komende 
bouwperiode. Na de presentatie is er een thema 
gekozen én is het kernteam gevormd van ouders die 
het bouwen van de wagen aan gaan sturen.  
Het enthousiasme was groot, de ideeën voor het 
thema enorm en het kernteam was snel gevormd. We 
wensen alle ouders veel plezier en succes de komende 
tijd bij het bouwen van de Rodermarktwagen.  
 
Ophalen kinderen uit groepen 3 t/m 6 
De laatste tijd staan veel ouders/verzorgers, 
opa's/oma’s op het voetpad achter de school om de 
(klein)kinderen op te halen. Hierdoor is het soms 
“kruipdoor/sluipdoor” voor de leerkrachten en 
kinderen die daar langs moeten. We zouden iedereen 
willen verzoeken om bij de fietsen aan de zijkant van 
de school de kinderen op te wachten.  De groepen 3 
worden hier naartoe gebracht door de leerkrachten. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 6 komen via de trap 
naar beneden met de leerkrachten. Op deze manier 
hebben we wat meer overzicht. Alvast bedankt! 
 
Leefstijl 
Vanaf maandag 20 februari a.s. starten we met thema 
4 van Leefstijl: Ik vertrouw op mij 

Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Kinderen 
ontwikkelen zelfvertrouwen als ze een realistisch 
zelfbeeld hebben. Dus als ze weten wat ze kunnen en 
willen, maar tegelijkertijd ook beseffen wat ze (nog) 
niet kunnen. Daarnaast 
durven kinderen meer op 
zichzelf te vertrouwen als ze 
geleerd hebben veran-
twoordelijkheid te nemen. 
Kinderen vinden het fijn om 
te laten zien dat ze het zélf 
kunnen. Ten slotte zijn liefde, 
aandacht en waardering van 
mensen uit de directe 
omgeving onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een 
gezond gevoel van eigenwaarde. 
 
Basketbal toernooi groepen 8 
Onze toppers van de groepen 8 hebben enorm hun 
best gedaan op het basketbaltoernooi afgelopen 
maandag in Sportcentrum de Hullen. Team C is als 3e 
geëindigd binnen hun poule. Helaas vielen we dit keer 
niet in de prijzen, maar aan de inzet heeft het niet 
gelegen! Nog een extra dank aan de coaches voor hun 
enthousiasme en hulp! 

 
Techlab Eelde  
Net als de groepen 6 zijn ook 
de groepen 7 en 8 naar 
het Techlab in Eelde 
geweest. De groepen hebben 
kennisgemaakt met 
verschillende onderdelen, 
zoals bv. een korte 
film maken m.b.v. een green 
screen, een pennenbakje 
maken van 
hout, programmeren, een 
figuur maken met spijkers op een plankje en 
draad. Bij sommige groepen werd er een groepsfoto 
gemaakt en deze werd gebrand op een plankje. Over 
een tijdje gaan de groepen 7 en 8 nog een keer en 
zullen ze kennismaken met de onderdelen die 
ze tijdens het eerste bezoek nog niet hebben 
gehad. Het waren leuke en leerzame ochtenden.  
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Open podium groep 3B 
Afgelopen woensdag was het de beurt aan groep 3B 
om een open podium te verzorgen. Verschillende 
vormen van muziekbeleving kwamen aan bod; zingen, 
spiegelen, bewegen op en luisteren naar muziek. Top 
gedaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van buiten 

Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof 
Op dinsdag 28 februari aanstaande organiseert 
Beweegdorp Norg in de Brinkhof in Norg een Mega-
Workshop-Dag, bedoeld voor kinderen van groep 3 
t/m groep 8. 
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, 
verrassende, spannende en creatieve workshops voor 
jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een keuze uit drie 
verschillende onderdelen. Het ochtendprogramma is 
van 10:30 tot 12:10 en er staat lasergamen, 
streetdance, boksen, tekenen als Picasso, bouwen met 
lego en het maken van een natuurlijke knutsel op het 
programma. 
In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun je kiezen 
uit lasergamen, het grote Mario Kart spel en 
freerunnen, onder leiding van Nederlands Kampioen 
Jai Bos! Verder maken we met z’n allen het grootste 
schilderij van Norg en kun je kiezen uit twee 
verschillende theaterworkshops – Mime en 
Improvisatie.  
Aanmelden kan voor de hele dag, of een dagdeel. De 
kosten bedragen € 6,50 per dagdeel, inclusief ranja en 
fruit tussendoor en wat lekkers na afloop. Aanmelden 
en betalen gaat bij voorkeur via 
www.welzijninnoordenveld.nl/agenda; dit is mogelijk 
tot 24 februari aanstaande. Je kunt je daarna ook nog 
aanmelden (zelfs nog op de dag zelf), maar voor een 
aantal workshops geldt vol=vol, dus vooraf inschrijven 
is zeker aan te bevelen! Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Afien Auwema van Beweegdorp 
Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. 
Ook voor al je vragen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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