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Jaargang 34 nummer 01 INFO 09-09-2022     

 
Verschuivingen jaarplanner  
Het kan zijn dat bepaalde acitiviteiten intern wat 
verschuiven t.o.v. de jaarkalender. (bijv de 
leerlingenraad, ontdeklab) Momenteel heeft het goed 
opstarten onze prioriteit. Dit heeft geen consequenties 
voor u als ouders. Houd vooral ook de agende in de info 
en de mail van de eigen leerkracht goed in de gaten! 
 
 
Start schooljaar 

En toen ineens waren 
de 6 weken vakantie 
weer voorbij....  Op 
maandag 29 augustus 
begon het nieuwe 
schooljaar; 2022-2023. 
Voor de een de eerste 
dag op De Poolster, 
voor de ander de eerste 
dag van het laatste 
schooljaar. Nieuwe 
tafeltjes, nieuwe 
plekken, nieuwe 
juf/meester, nieuwe 
groep, kortom; voor 

iedereen was het maandag in meer of in mindere mate 
wel weer een beetje spannend om naar school te gaan. 
Inmiddels komen we allemaal weer een beetje in ons 
ritme en wordt er alweer veel geleerd en plezier 
gemaakt. 
 

Vorige week dinsdag vond onze eigen 
openingsactiviteit plaats. Een sportieve activiteit  
waarbij het “Samen doen” en “elkaar helpen” centraal 
stonden. Eén voor één sprongen alle kinderen via de 
trampoline het nieuwe schooljaar in. Als afsluiter 
hebben we gezamenlijk het schoollied gezongen en 
werden we nog getrakteerd op een lekker ijsje namens 
de OV.   
 
Communicatie 
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat bepaalde zaken 
net even anders gecommuniceerd worden dan u van 
ons gewend bent. Dit heeft alles te maken met de 
wisseling van de directie. We doen met elkaar onze 
uiterste best om alles zo goed mogelijk met u te 
communiceren. Er komt momenteel veel op ons af en 
we vangen dit met elkaar zo goed mogelijk op. Mocht u 
toch info missen, geef dit dan vooral aan bij de eigen 
leerkracht of via info@obsdepoolster.com 
 
Absentie melden/ verlof aanvragen 
We maken al veel gebruik van de Parro app, maar toch 
zouden we u met klem willen verzoeken om absentie 
meldingen (telefonisch: 050-5017772) op school te 
willen melden. Op deze manier hebben wij het meeste 
overzicht in welke leerlingen er wel/niet zijn. 
Daarnaast kunt u verlof aanvragen via het daarvoor 
bestemde formulier. U kunt dit vinden op de website 
van de school Downloads | OBS De Poolster 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf stond gepland op 20 juni 2023. 
Deze datum gaat niet door!! Een nieuwe datum volgt 
binnenkort. 
 
Inloop 
Deze week beet groep 1/2a het 
spits af met de zogenaamde 
inloop. Gedurende één week mag 
een ouder/ verzorger, van de 
groep die aan de beurt is, vanaf 
8.25 uur (eerste bel) tot uiterlijk 
8.45 uur mee de klas in. In de groep ligt spelmateriaal 
klaar waarmee de kinderen meteen mogen spelen (en 
u wellicht even kunt mééspelen/ uw kind op weg kunt 
helpen een keuze te maken/ een verhaaltje kunt 
voorlezen…). Ouders hoeven niet persé tot 8.45 uur te 
blijven. 

 
Agenda 
Vr 09-09 INFO #01 
Ma 12-09 Kennismakingsgesprekken week 2 

Inloopweek 1-2b 
Verkeersactiviteit groep 5- 6 
Leerlingenraad I 

Di 13-09 Vergadering MR 
Wo 14-09 CM 6a-6b: Blow it away! 

Start Jantje Beton groepen 4 t/m 7 
Do 15-09 Vergadering OV 
Ma 19-09     Inloopweek 1-2c 
Wo 21-09 CM 6a-6b: Blow it away! 

INFO #02 
Za 24-09 Rodermarktparade 
Ma 26-09 Studiedag team (kinderen vrij) 
Di 27-09 Rodermarkt (kinderen vrij) 
   

Digitale jaarplanner  
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Volgende week is het de beurt aan groep 1/2b. Welke 
groep wanneer aan de beurt is, is opgenomen in de 
jaarkalender. 
 

Even voorstellen 

Dit schooljaar zijn er 3 nieuwe juffen gestart; Van 

harte welkom dames!! We wensen jullie veel succes 

maar vooral veel plezier bij ons op de Poolster. 

Hieronder stellen zij zich even aan u voor. (v.l.n.r.: 

Marlou, Sanne, Sarah ) 

Ik ben Marlou Ebbinge. Vanaf nu kunt u mij op de 

woensdag t/m vrijdag vinden in groep 1/2a. Mijn 

loopbaan als leerkracht is begonnen op deze school 

toen het nog Meester de Vriesschool was. Ik liep toen 

stage bij de kleuters. Tijdens mijn tijd als invaller heb ik 

ook nog een tijd bij de kleuters ingevallen op de 

Poolster. Daarna kreeg ik een vaste aanstelling bij de 

Tandem en hier heb ik toen 7 jaar gewerkt. Nu is het 

tijd voor een nieuwe uitdaging, waar ik super veel zin 

in heb. Ik woon (weer) in Roden met mijn twee 

dochters en man sinds 2021. In mijn vrije tijd ga ik 

graag naar boksen of bootcamp. Daarnaast vind ik het 

heerlijk om lekker te wandelen in het bos of leuke 

dingen te doen met mijn gezin. Mocht u nog vragen 

hebben, loop dan gerust even binnen! 

Mijn naam is Sanne van der Laan.  In 2019 heb ik de 
switch van buurtsportcoach naar juf gemaakt. De twee 
studiejaren, die daarvoor nodig waren, heb ik gehad op 
OBS de Poolster. Na vorig jaar een jaar invallen op 
verschillende scholen binnen OPON, nu weer terug op 
het “oude” nest. Dit schooljaar sta ik vier dagen voor de 
groep, verdeeld over de beide groepen 7.  
Ik ben 38 jaar, samenwonend en ik heb een dochter (8) 

en een zoon (4). Ik zit op voetbal en hou verder van 

veel sporten met een grote voorkeur voor wintersport, 

ook ga ik graag op reis en hou ik van gezelligheid met 

vrienden. 

Ik ben Sarah Schuiling. Sinds dit schooljaar ben ik 
gestart als juf in groep 1/2c.  Als leerkracht ben ik 
begonnen op de Groningse School Vereniging en heb ik 
vorig schooljaar de stap gemaakt naar Opon. Ik heb 

kunnen invallen bij veel verschillende scholen en 
klassen, maar kwam toch tot de conclusie dat het 
kleuteronderwijs het allerleukste is. Het invallen was 
een hele leuke ervaring, maar ik kijk er nu ook weer naar 
uit om te werken in een vast team. Ik ben 36 jaar en 
alweer 9 jaar getrouwd met Erwin. Samen hebben wij 3 
dochters van 7, 5 en 2. In mijn vrije tijd ben ik graag 
creatief bezig, speel ik korfbal en ga ik graag met de 
caravan op pad.    
 
Leefstijl | De groep? Dat zijn wij! 

Aan het begin van het 
schooljaar starten we met 
het thema “De groep? Dat 
zijn wij!”. De methode 
Leefstijl is één van de 
middelen die wij inzetten 
voor het bouwen aan een 
goed klassenklimaat en het 
creëren van een goede 
groepssfeer. De komende 
weken wordt er veel 
aandacht besteed in de 
klas aan het kennismaken 

met elkaar. Dit gebeurt in de klas, op het plein en in de 
school. Tijdens de startactiviteit hebben oudere 
kinderen en jongere kinderen samen het parcours 
afgelegd (zie foto). In de klas worden er veel 
kennismakingsspelletjes (Energizer) gedaan, zodat er 
ook in de bestaande groep een hernieuwde 
kennismaking plaats kan vinden. Daarna gaan ze aan de 
slag met het maken van afspraken in de groep voor 
komend schooljaar. Deze afspraken hangen straks in 
alle lokalen.  
 
Verkeerscommissie/verkeersbrigadiers 
We zijn dringend op zoek naar versterking! Zowel voor 
de verkeerscommissie als voor de klaar-overs. Samen 
met de school maken de verkeersouders zich sterk voor 
een veilige schoolomgeving, goed verkeersonderwijs 
en het betrekken van ouders bij de verbetering van de 
verkeersveiligheid van hun kinderen. Daarnaast helpen 
ze bij het organiseren van de fietscontrole en de lessen 
van ANWB Streetwise. 
De klaar-overs zorgen ervoor dat uw kind(eren) veilig 
kunnen oversteken bij de kruising Esweg/Dorpsstraat 
Wie heeft interesse en meldt zich aan? Aanmelden kan 
bij juf Marijke m.vanderlaan@obsdepoolster.com 

 
Hoofdluis 

Hoofdluizen zijn kleine beestjes 
die leven op warme en behaarde 
plekjes op het hoofd. Ze zijn niet 
schadelijk, maar ze zorgen wel 
voor veel jeuk. Hoofdluis 
verspreidt zich gemakkelijk en 
daarom is het verstandig 

regelmatig te controleren op hoofdluis, bijvoorbeeld na 
elke vakantie. Op school zullen de “luizenpluizers” zich 
binnenkort weer melden. 
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Heeft uw kind hoofdluis? Meld dit dan bij de eigen 
leerkracht. Kam het haar dan twee weken lang iedere 
dag met een netenkam. Deze aanpak is het meest 
vriendelijk voor het haar van je kind en het meest 
effectief. Vroeger werd aangeraden alles op 60 graden 
te wassen, maar dit blijkt niet nodig te zijn. Op de 
website van het RIVM (https://www.rivm.nl/hoofdluis) 
kunt u terecht voor meer informatie over dit 
onderwerp. 

 
Ontruimingsoefening 
Ondanks dat we hopen dat het nooit nodig zal zijn, is 
het goed dat iedereen weet hoe er gehandeld moet 
worden in noodsituaties. Daarom hebben we 
afgelopen dinsdag met de hele school een 
ontruimingsoefening gedaan. Meneer Meek (hoofd 
BHV) deed om 9.45 uur de slow-whoop aan. De 
kinderen wisten deze keer dat het alarm aangezet zou 
worden. Alle groepen liepen heel rustig naar buiten. 
Nadat alle namen gecheckt waren, konden we na 5 
minuten alweer naar binnen. Super gedaan, allemaal!   
 
Bouw vordert gestaag! 
Nog maar 3 weken en dan is het alweer Rodermarkt! 
Dit jaar zal er weer een “traditionele” parade zijn.  
Sinds het einde van de bouwvak wordt er alweer druk 
geklust en geknutseld aan de wagen. De kleding is af en 
is erg mooi geworden. Afgelopen woensdag hebben 
alle kinderen hun kleding voor de parade dag gepast. 
Daarna zijn ze naar de wagen geweest om deze te 
bekijken en hun plek op de wagen te proberen. Wat 
een enthousiaste reacties kwamen er vanuit de 

kinderen! Tijdens de 
ouderavond is het bekend 
geworden dat groep 3A ’s 
middags op de wagen komt en 
3B ’s avonds. Gelukkig hebben 
we op de ouderavond ook een 
tweede verkeersregelaar 
gevonden en hebben veel 
ouders zich opgegeven voor 
hulp tijdens de parade dag. 
Mocht je je nog niet 
opgegeven hebben stuur dan 
nog even een mail naar 
poolsterwagen@gmail.com en 
geef hierin aan of je tijdens 

voor de middag- of avondparade kunt helpen. 
 
Nijntje Beweegdiploma 
Vorige week vrijdagmiddag zijn de groepen 1/2a en 
1/2b gestart met de Nijntje-beweeg-lessen en vandaag 
was het de beurt aan groep 1/2c en 1/2d. De komende 
weken zullen er telkens 2 groepen meedoen met de 
beweeglessen van juf Aukje van gymvereniging Statera.  
Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen 
waarin de kinderen wekelijks speelplezier hebben en 
tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen 
leren. Kortom, het is een combinatie van plezier met 
een flinke dosis gezonde ontwikkeling. 
 https://www.youtube.com/watch?v=ogCuvBEqpEo 
 
 

Cultuurmenu 4a-4b | AMV-lessen 
Afgelopen maandag zijn de kinderen van de groepen 4 
begonnen met hun AMV-lessen. Vanaf nu komt juf 
Corien Velzing iedere week (eerst 10 op maandag , 
daarna op de dinsdag) om de kinderen spelenderwijs 
kennis te laten maken met muziek. De kinderen gaan 
zingen, muziek maken en luisteren, bewegen en 
dansen. Ze ontvangen zo een brede algemene muzikale 
vorming, die een goede basis vormt om verder te gaan 
met muzieklessen voor een specifiek instrument.  
 
 

Cultuurmenu 6a-6b | Blow it away! 
Het getrompetter schalde afgelopen maandag weer 
door de school. De groepen 6 doen deze periode onder 
begeleiding van meester Pieter de Jong mee aan een 
blazersproject. Ze spelen op een klarinet, trombone, of 
een trompet. 
Het doel is dat de leerlingen spelenderwijs de 
basisvaardigheden van het blaasinstrument leren en 
kennis maken met de blaasmuziek. De leerlingen gaan 
zelf aan het blazen en ervaren hoe je op een 
blaasinstrument moet spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Activiteitenladder 
Deze week hebben de kinderen een activiteitenladder 
meegekregen. Wellicht zit er iets leuks voor uw kind 
tussen! 
Heeft u m niet (meer) er liggen nog genoeg op de bar in 
het klokhuis. 
 
Noordspoor  
Op zaterdag 17 september (10-16 uur) wordt in 
Sportcentrum Leek een het modelspoorevenement 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:poolsterwagen@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ogCuvBEqpEo


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

Noordspoor georganiseerd 
i.s.m. meerdere 
modelspoorverenigingen 
waaronder die van 
Nienoord en Roden.  
Tijdens dit evenement is 
Modelspoormuseum 
Sneek aanwezig met hun 
Kidsproject.  
Met dit Kidsproject 
worden er grote treinen 
speelbanen neergezet, 
bedoeld voor kinderen in 
de leeftijdscategorie vanaf groep 1 tot zo’n 10 jaar. 
Doel is het kennismaken met deze fascinerende hobby 
en de jeugd hiervoor enthousiast maken en het heeft 
ook een educatief karakter. Meer info op  
https://kidsproject.nl/    
Het project is onder begeleiding (uitleg door) van 
medewerkers van het museum.  Kinderen hebben 
gratis toegang op dit evenement. 
 
Techniek tastbaar 
Op vrijdag 23 september van 12.00-20.00 is er op RSG 
De Borgen in Leek het evenement "Techniek Tastbaar”. 
Regionale bedrijven presenteren de toekomst van 
techniek. Je kunt er van alles doe op het gebied van 
techniek. Het adres is Waezenburglaan 51a in Leek en 
de entree is gratis! 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een flyer mee 
naar huis gekregen en het volgende filmpje gezien. 
Techniek Tastbaar Drachten 2022 - YouTube 
 
 
 

Klaverblad van 
Noordenveld 
Op 1 oktober 
organiseert Klaverblad 
Noordenveld weer 
een heerlijke wandel 
dag met verschillende 
routes variërend in 
afstand. Daarnaast is 
er dit jaar voor het 
eerst een speciale 
beleefroute voor 
kinderen aan 
toegevoegd. Zie voor 
info de Flyer die alle 
oudste kinderen 
hebben meegekregen 

of klik op de link voor meer informatie. 
Klaverblad van Noordenveld - Home 
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