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Besmettingen 
Aan het begin van deze week werden we opgeschrikt 
door een aantal coronabesmettingen. Naar 
omstandigheden lijkt het met alle kinderen gelukkig 
goed te gaan. Voor de gehele school betekende dit dat 
we weer overgegaan zijn naar een strikter 
thuisblijfbeleid (in ieder geval tot en met 12 november). 
Daarnaast bekijken we nu per activiteit, in overleg met 
de GGD, wat wijsheid is. Met elkaar zwemmen of naar 
het theater zit er op dit moment helaas even niet in. We 
gaan ons uiterste best doen om later in het jaar het 
zwemcircuit alsnog te organiseren. Voor de activiteiten 
van het Cultuurmenu geldt dat we kijken welke 
alternatieven hiervoor mogelijk zijn. Laten we hopen dat 
we de verdere verspreiding op deze manier een halt 
toegeroepen hebben en dat we de kinderen uit de 
getroffen gezinnen snel weer op school kunnen 
verwelkomen!  
 
Schoolfruit! 
Vanaf week 46 start het schoolfruit weer. Om precies te 
zijn op dinsdag 16 november krijgen de kinderen om 
10.00 uur hun eerste fruit aangeboden. 20 weken lang 
krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en 
donderdag, in de ochtendpauze fruit of groente 
aangeboden. Iedere maandag ontvangt u een mailtje 
met het schoolfruitmenu voor de betreffende week, 
mocht uw kind onverhoopt iets niet lusten dan vragen 
we u om iets vervangends (uiteraard wel fruit of 
groente) mee te geven.  

 
Groninger museum | De Kinderbiënnale 
De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn vorige week naar 
het Groninger museum geweest. De kinderen (en de 
meesters, juffen en ouders) hebben genoten van De 
Kinderbiënnale. 30 kinderambassadeurs hebben samen 
met het Groninger Museum een tentoonstelling 
samengesteld waarin er gedwaald kan worden door een 
Bamboe Bibber Bos, of waarin je digitale graffiti kunt 
maken of waar je een gigantisch grote compositie maakt 
van jezelf. Tot en met 13 maart 2022 (dit is gelukkig 
verlengd) kunt u nog naar deze tentoonstelling, een 
echte aanrader 

 
Fietsencontrole 
Vorige week woensdag zijn bijna alle fietsen van de 
kinderen van de groepen 3 t/m 7b/8a gekeurd (groep 8b 
was naar het museum). Een heel aantal van de fietsen 
kon al goedgekeurd worden, er is ook nog een deel dat 
voor de herkeuring mag op 17 november. Groep 8b mag 
op dit moment ook de fiets laten keuren. Laten we 
hopen dat er nog meer van die felbegeerde stickers 
uitgereikt kunnen worden! Waar moet de fiets ook 
alweer allemaal aan voldoen?  
 
 

 
Agenda 
Vr 05-11 INFO #05 
Ma 08-11 Zwemcircuit 
Di 09-11 CM 7-8: Zoet water  

Leerlingenraad 
Vergadering OV (ALV) 

Do 11-11 Sint Maarten 
Vr 12-11 ‘Open’ podium groep 4b 
Ma 15-11 Week 1 facultatieve oudergesprekken 

Di 16-11 Vergadering MR 

Wo 17-11 CM 5-6: Nachtreis 

Vr 
 

19-11 INFO #06 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Week van de Mediawijsheid 
Heb je vandaag een sms gestuurd, door je tijdlijn 
gescrold, televisie gekeken of een tablet gebruikt? 
(Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons 
dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen. 
Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week 
van de Mediawijsheid (5 tot en met 12 november) 
besteden wij op school extra aandacht aan 
mediawijsheid. Op weekvandemediawijsheid.nl ……  
vindt u allerlei informatie over mediawijsheid.  

 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan de serious 
game MediaMasters spelen. Spelenderwijs maken 
leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van 
media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas aan de 
slag met mediawijsheid, maar ook thuis kunnen de 
kinderen verder met het thema en extra punten 
verdienen voor de klas. Op mediamasters-extra.nl ……      
treft u allerlei mediawijze spellen en opdrachten die 
individueel of samen gespeeld kunnen worden. Zo kunt 
u samen met uw kind het gesprek aangaan over gamen, 
sociale media en internet met MediaMatties. Zijn jullie 
het altijd met elkaar eens, of zijn er verschillen? 
 
Tip: Op Mediasmarties.nl        kunt u  allerlei informatie 
vinden over veilig en slim gebruik van (digitale) media 
voor kinderen.  In deze online gids vindt u informatie 
over verschillende media om te lezen, kijken, luisteren, 
spelen en doen.  
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersbrigadier / Verkeerscommissielid gezocht! 
Onze verkeerscommissie is dringend op zoek naar een 
verkeersbrigadier voor de woensdagmiddag. De vorige 
oproep heeft al een heel aantal nieuwe brigadiers 
opgeleverd, maar de woensdagmiddag blijft een 
knelpunt. Wie helpt ons uit de brand? 
 
Daarnaast zoekt de verkeerscommissie          een nieuw 
lid. Deze commissie is verantwoordelijk voor alle 
activiteiten in en rondom de school die te maken 
hebben met het bevorderen van de verkeersveiligheid.  
 
Wanneer u over een van beide oproepen vragen heeft, 
of u wilt zich opgeven dan kan dit via 
postbus@obsdepoolster.com of seabremer@gmail.com.   

 
Algemene Ledenvergadering 
Onderstaand een uitnodiging voor de ALV van onze 
oudervereniging; 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben 9 november aanstaande weer een 
Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging. 
De vergadering vindt om 20:00 uur plaats op school 
digitaal plaats. Alle ouders/verzorgers zijn hier van harte 
welkom! U kunt zich aanmelden via 
postbus@obsdepoolster.com, na aanmelding ontvangt 
u een linkje.  
 
Agenda 
1. Opening, vaststellen agenda  
2. Notulen vergadering 29 oktober 2020   
3. Financieel jaarverslag  
4. Verslag kascommissie  
5. Nieuwe kascommissie  
6. Activiteiten jaarverslag  
7. Aantreden/aftreden bestuursleden  
8. Rondvraag  
9. Sluiting  
 
Hartelijke groet, 
Marije Bosma, voorzitter Ouderverenging 
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Heksenschool 
Het lijkt een middeleeuws fabeltje, maar niets is minder 
waar. Roald Dahl waarschuwde ons er al voor, er zijn 
nog altijd heksen! De afgelopen weken werden er 
meerdere gesignaleerd in de contreien van onze groep 
1/2a. Het schijnt dat hier nieuwe heksen worden 
opgeleid…  

 
Ontdeklab groepen 5 
De afgelopen dinsdagen waren de kinderen van groep 5 
op bezoek in ons Ontdeklab. De kinderen ontdekten van 
alles rondom bijvoorbeeld; het programmeren van een 
robot met een xylofoon, piano spelen op elkaar en foto’s 
maken voor een green screen (of zaten deze kinderen 
nou echt te zweten in de woestijn?). 

 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Wiesneus winterfeesten 
Al een aantal jaar is streektaalorganisatie Huus van de 
Taol bezig met www.wiesneus.nl        ,een website 
waarop kinderen spelenderwijs met de streektaal in 
aanraking komen. Veel van dit materiaal is gebundeld in 
thema’s. Sinds oktober is het zesde thema toegevoegd: 
Winterfeesten. Binnen dit thema vindt u liedjes voor 
Sint Maarten, Kerst en Oud en Nieuw, maar ook 
verhalen en recepten waar leerlingen zelf mee aan de 
slag kunnen. 
 
Groepen 1 en 2  
Groepen 3, 4 en 5 
Groepen 6, 7 en 8 
 
’t Dörpshuus NijRoon | Sint Maarten 
Op 11 november heeft het dorpshuis van Nieuw-Roden 
weer als vanouds Sint-Maarten. Je kunt in de Smidse 
langskomen met je lampion om te zingen en je lampion 
te showen. Je kunt daarna een cadeautje uitzoeken. Ook 
dit jaar zit er weer een jury en maak je kans om een prijs 
te winnen voor de mooiste lampion. Doe dus extra je 
best op je zelf geknutselde lampion en wie weet win jij 
een prijs! 

 
’t Dörpshuus NijRoon | Sinterklaas 
Helaas is er dit jaar geen Sinterklaasintocht in Nieuw-
Roden. Toch willen we graag voor de kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 8 jaar een sinterklaasfilm draaien. Deze 
wordt gedraaid op zaterdagmiddag 20 november, om 
14.00 uur. De kinderen kunnen vanaf 13.45 gebracht 
worden en kunnen vanaf 15.00 uur weer opgehaald 
worden. De kinderen krijgen als ze weer naar huis gaan 
wat lekkers mee. 
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