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Vogelvoer 
In het kader van de week van het huren heeft Woonborg 
gezocht naar allerlei manieren om een steentje bij te 
dragen op bijvoorbeeld scholen. Voor ons heeft Woonborg 
op afstand een vogelvoeractiviteit georganiseerd. Eerst 
kregen de kinderen in de klas een introductiefilmpje te 
zien en hierna gingen ze druk aan de slag met onder 
andere noten, appels en pindakaas. Wat zullen de vogels 
hier blij mee zijn, goed gedaan groep 6! 

 
Upgrade pleinen 
Wat is er een hoop gebeurd op onze beide pleinen tijdens 
de herfstvakantie. We hadden al twee mooie pleinen, maar 
ze zijn alleen nog maar mooier geworden.  
 
Op het bovenbouwplein is het stenen deel gedeeltelijk 
vervangen door een voetbal- en volleybalveld. We hebben 
dit mede kunnen doen met behulp van de jaarlijkse Jantje 
Beton-opbrengsten, een bijdrage van de oudervereniging 
en een subsidie van de Rabobank. ⟫ 
 
 

 

 
⟫ Hieronder ziet u de kinderen van groepen 5 en 6 die al 
druk gebruik aan het maken zijn van het nieuwe 
volleybalveld.   

 
Op het onderbouwplein heeft het moestuingedeelte een 
flinke opknapbeurt gehad.  Onder leiding van Sanne 
Mighelsen is er door een club ouders hard gewerkt! Sanne 
zorgde niet alleen voor een gedegen plan, maar ook voor 
een heerlijk kopje soep bij de lunch. Het resultaat mag er 
zijn. Bedankt voor alle hulp! We kunnen niet wachten tot 
het moment daar is dat we de, maar liefst 9 (!), bakken 
mogen gaan vullen. Hieronder ziet u kinderen van de 
groepen 7 en 8 die de laatste houtsnippers voor de paden 
naar de moestuin vervoeren.  

 
Agenda 
Vr 30-10 INFO #5 
Ma 02-11 Facultatieve oudergesprekken week 1/2 

Wo 04-11 Studiemiddag  
Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

Ma 09-11 Facultatieve oudergesprekken week 2/2 
Wo 11-11 Start schoolfruit 

Sint Maarten 
 Alle kinderen nemen een lampje mee 

Vr 13-11 INFO #6 
 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen.  
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* Feesten & partijen *  
De afgelopen weken hebben wij ons binnen het team 
gebogen over de aanstaande feesten- en partijenperiode. 
We hebben telkens gekeken naar wat er binnen de 
mogelijkheden lukt om door te laten gaan.  
 
U zult begrijpen dat alle activiteiten onder voorbehoud 
zijn. Het doorgaan van de activiteiten hangt deels af van 
de dan geldende maatregelen, maar ook van onze 
personele bezetting.  
 
* Sint Maarten  
Er worden in alle klassen lampions gemaakt. Binnen de 
school wordt in samenwerking met de 
activiteitencommissie van het dorpshuis een activiteit 
georganiseerd. De kinderen hebben hiervoor een lampje 
nodig.  
 
Uiteindelijk maakt u zelf een keuze of u wel of niet uw kind 
langs de huizen wilt laten lopen, de veiligheidsregio heeft 
hier vooralsnog geen dringend advies over gegeven. De 
gemeente heeft hierover het volgende gecommuniceerd:  
 

Gemeente Noordenveld 

Wij krijgen op het moment steeds meer vragen binnen 
over Sint Maarten. Kan het dit jaar wel doorgaan? Ja, Sint 
Maarten kan ook in deze bijzondere tijd doorgaan. Als 
iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt, is er 
genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Een aantal tips 
voor iedereen die besluit met de kinderen op pad te gaan 
en voor iedereen die de deur wel of niet open wil doen. 

Zingen maar! 
Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur. Maar ze 
moeten wel 1,5 meter afstand houden van de mensen die 
naar hen luisteren. Voor de ouders: houd de groepjes zo 
klein mogelijk, evenals het aantal begeleiders. 

Doe je mee? 
Wil je de deur open doen voor de kinderen? Laat dan zien 
dat je meedoet door bijvoorbeeld de lamp bij de 
voordeur aan te doen, een windlicht buiten aan te steken 
of een briefje op de deur te doen.  

Tip: geef de 1,5 meter afstand aan op de stoep. Plak wat 
tape op de grond of trek een lijn met stoepkrijt. Geef de 
kinderen het liefst voorverpakte traktaties. 

Doe je niet mee? 
Wil je dit jaar liever niet meedoen of heb je klachten? 
Laat het weten met bijvoorbeeld een briefje op de deur. 
Blijf thuis en doe de deur niet open. Ook als je tot een 
kwetsbare groep behoort, overweeg dan om niet mee te 
doen.  

 
* Sinterklaas  
Wij hopen dat Sinterklaas ook dit jaar een bezoekje kan 
komen brengen aan De Poolster. De traditionele intocht 
slaan we deze keer helaas over. De groepen 1 t/m 4 zullen, 
net als andere jaren, bij de Sint op bezoek gaan in de 
gymzaal. Vanaf groep 5 maken de kinderen, ook net als 
anders, een surprise met een gedicht voor een 
klasgenootje. Belangrijke voorwaarde voor de surprise is 
dat deze wel door het kind de school in gedragen moet 
kunnen worden.     
 

* Kerstmusical groep 7  
De kerstmusical van groep 7 gaat door. Maar het publiek 
zal alleen bestaan uit kinderen van de school. In 3 
verschillende sessies zullen de kinderen van de groepen 1 
t/m 8 de musical bekijken in ’t Klokhuis. Voor de ouders 
zal een filmopname worden gemaakt. 
 
* Kerstontbijt  
In plaats van een kerstdiner, organiseren wij dit jaar op de 
laatste donderdag voor de kerstvakantie een 
kerstochtend. Deze ochtend zal beginnen met een 
kerstontbijt, hierna worden er in de klassen 
kerstactiviteiten gedaan. 
 
Ontdeklab groep 8b 
Afgelopen dinsdag had groep 8b de primeur. Zij mochten 
dit schooljaar als eerste een bezoek brengen aan ons 
ontdeklab. Dit jaar staat het ontdeklab niet alleen in het 
teken van wetenschap en techniek, maar ook in het teken 
van de strijd met plastic afval. Als introductie kregen de 
kinderen het volgende filmpje te zien. 

 
In verschillende groepen zijn de kinderen aan de slag 
gegaan met: 
- het programmeren van een kleursorteermachine; 
- het ontwerpen van posters; 
- het doorgronden van een hydraulisch systeem;  
- het construeren van een grijparm;  
- een campagnefilm maken;  
- een 3d-tafelprullenbak ontwerpen; 
- de computer leren afval scheiden, en 
- een afvalbakicoon ontwerpen.  

Daarnaast zullen de kinderen deze week het plastic afval 
rondom de school gaan opruimen. Aanstaande dinsdag 
zullen de kinderen het resultaat van hun ontdekkingen 
gaan presenteren aan de groep. 
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Leren door te doen 
Hieronder ziet zo maar een aantal plaatjes van het 
betekenisvol rekenen door de school. Paddenstoelen 
construeren in de groepen 3, de inhoud van de school 
berekenen in groep 7b en inhoudsmaten leren kennen in 
groep 5b.   

 
Leren ondernemen 
Poffertjes, pannenkoeken, armbandjes, koekjes en 
appeltaarten, u leest het al; we komen niks te kort op De 
Poolster. De kinderen van de plusklas hebben een aantal 
weken geleden de opdracht gekregen om een eigen 
onderneming op te starten. Deze onderneming moet 
natuurlijk aan allerlei voorwaarden voldoen, er moet 
onder andere marktonderzoek gedaan worden en er moet 
een gedegen administratie zijn. Inmiddels heeft de eerste 
onderneming de deuren geopend; de poffertjeswinkel. 

 

MR-vergadering 
Afgelopen dinsdag heeft onze MR weer digitaal met elkaar 
rond de tafel gezeten. Er werd onder andere gesproken 
over de schoolbegroting, het nieuwe thuiswerken en de 
huidige coronamaatregelen In deze tijd van weinig 
contact vinden wij als school deze vorm van ruggespraak 
erg belangrijk. De komende periode zal de MR om deze 
reden maandelijks samen komen. Mocht u ergens vragen 
over hebben of een keer bij een vergadering aan willen 
schuiven, dan is dit altijd mogelijk. Op 17 november is de 
volgende digitale vergadering. Op de website van onze 
school vindt u meer informatie over de MR, daarnaast zijn 
hier ook de mailadressen van de leden te vinden.  

https://www.obsdepoolster.com/medezeggenschapsraad  

 
Algemene ledenvergadering  
Afgelopen donderdag 29 oktober is de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van de Oudervereniging (OV) geweest. 
Hierin is een aantal besluiten genomen, zo zijn het 
financieel jaarverslag, het verslag van de kascommissie en 
het activiteitenjaarverslag vastgesteld. Daarnaast is er een 
nieuwe kascommissie ingesteld, hiervoor is op dit 
moment één ouder benoemd; dit is Martin Zandvliet. We 
zoeken nog een tweede ouder die plaats wil nemen in de 
kascommisie. De OV bedankt hiermee de oude 
kascommissie, Gerlof Vlonk en Jelmer Warnders, voor hun 
werk de afgelopen jaren.  
 
Last but not least hebben er drie leden afscheid genomen, 
allen na een mooie periode van ongeveer 5 jaren. Dit zijn 
Monique Ensing, Miranda Ottjes  (secretaris) en Sjoukje 
Remmelink die ook een aantal jaren penningmeester is 
geweest. Hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen 
jaren!  
Gelukkig heeft de OV er ook weer drie nieuwe leden 
bijgekregen om de basis op orde te houden. Deze leden 
zijn afgelopen donderdag benoemd voor een periode van 
minimaal 2 jaren. Wij verwelkomen Heidi Broertjes, 
Johanna Klei en Anke Blaauw. Hiermee is de OV weer op 
volle sterkte en hopen we dit schooljaar toch veel mooie 
activiteiten te doen. Binnenkort is er de decembermaand 
waar we Sinterklaas en Kerst op een alternatieve manier 
ten uitvoer gaan brengen.  
 
Voor vragen kan je altijd een kijkje nemen op de website 
van De Poolster onder het tabje Oudervereniging of je kan 
één van onze bestuursleden bevragen. Ook ben je altijd 
welkom op een vergadering van de Oudervereniging die 
we op dit moment digitaal houden, maar die vast op enig 
moment weer in de school plaats gaan vinden.  
 
Hartelijke groet namens de gehele Oudervereniging, 
Marije Bosma, voorzitter 
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De laatste voorstellingen 
Vorige week waren er nog een tweetal voorstellingen 
vanuit het Kunst- en Cultuurmenu. De andere 
voorstellingen zijn tot nader orde uitgesteld. De kinderen 
van de groepen 1 en 2 keken naar Het dierendorpje en de 
kinderen van de groepen 3 en 4 keken naar De vrouw en 
het jongetje.  

Groep 1-2 | Het dierendorpje 

Groep 3-4 | De vrouw en het jongetje 
 
Ze zijn er! 
Na een barre tocht (vanaf 8 mei) hebben de gouden 
tuinkabouters eindelijk hun bestemming bereikt: de 
winnaar van de grote teamquiz, juf Inge. De kabouters 
werden de afgelopen periode op veel verschillende 
plekken gespot; van tuinstoel tot kinderboerderij en van 
zebrapad tot slangenverblijf.  

In en uit de buurt 

 
Vereniging van Volksvermaken | Sinterklaas 
Wij van Vereniging voor Volksvermaken hebben toch nog 
een idee opgedaan om iets leuks met Sinterklaas te doen. 
Namelijk een online Sinterklaasfeest op zaterdag 21 
november. 
 
Om hier een succes van te maken kunnen wij jullie hulp 
goed gebruiken. De tekeningen kunnen tot uiterlijk 19 
november bij jouw juf of meester worden ingeleverd. Klik 
hier voor de brief van Sinterklaas. 

 
WiN | Online bakworkshop 
Vrijdag 13 november organiseert Welzijn in Noordenveld 
een online bakworkshop voor mantelzorgers. De dag van 
de workshop krijgt de mantelzorger een tasje 
thuisbezorgd met alle benodigdheden. Een kwartier voor 
de workshop wordt een e-mail verstuurd met een link 
naar een Youtube livestream waar ze de workshop 
kunnen volgen. Klik hier voor de flyer met meer 
informatie. 
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