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Afscheid meneer Meek 

Vrijdag 4 november hebben we 
met de hele school afscheid 
genomen van meneer Meek als 
conciërge van onze school. Alle 
groepen zijn in een heus defilé 
bij hem langs gegaan om hem te 
bedanken voor alle goede 
zorgen de afgelopen 31 jaar met 

een mooi aandenken. 
Ook hebben we met de 
hele school een lied voor 
hem gezongen. Als “kers 
op de taart” kreeg 
meneer Meek zijn eigen 
plein: het Lammert Meek 
plein. Lammert; bedankt 
voor alles!! 
 
Even voorstellen 
Nu meneer Meek gaat genieten van zijn welverdiende 
pensioen, hebben we natuurlijk een nieuwe conciërge 
nodig. Deze hebben we gelukkig gevonden! Meneer 
Jaap stelt zich graag even aan u voor: 
Mijn naam is Jaap Siegers en ik woon samen met mijn 
lieve vrouw in Roden. Ik ben 56 jaar. Ontzettend veel 
werk heb ik al gedaan. Naast de administratie en 
financiën, heb ik ook gewerkt als receptionist, 
activiteiten begeleider, recreatie sportleider, productie 
medewerker, medewerker zandput, 

conciërge van 2 scholen, beheerder activiteitencentrum 
en sporthal beheerder bij twee sporthallen. Eens in het 
jaar ben ik ook vrijwilliger bij de Spelweek Noordenveld 
en dat al dertig jaar lang. Het lijkt mij leuk om conciërge 
te worden op OBS de Poolster, maar de functie is 
veelzijdig. Ik hoop dat het een mooie uitdaging wordt, 
hier en daar zal ik nog wat bij leren maar wellicht met 
wat hulp gaat het wel lukken. 

Voor de agenda                                                                             
Op maandag 5 december vieren we uiteraard het 
Sinterklaas feest bij ons op De Poolster. De groepen 1 
t/m 4 zullen op bezoek gaan bij de Sint. De groepen 5 
t/m 8 zullen het in hun eigen klas vieren d.m.v. lootjes 
trekken, surprises en gedichten (nadere info volgt 
binnenkort). Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 
geldt dat ze deze dag (5/12) om 12.30 uur vrij zijn! 
 
Ontdeklab groepen 5 

De afgelopen 2 weken was het 
ontdeklab “on tour” in de 
groepen 5. Ze hebben robot 
Dash liedjes laten spelen en 
een “tikkende bom” gemaakt 
(u weet wel van dat spel: Ik 
hou van Holland).  Dit valt 
onder het kopje program-
meren. Ze hebben een eigen 
“Flappy bird” game ge-

programmeerd en d.m.v. een stroomkring een 
lichtgevend monstertje gemaakt. Kortom; het was 
weer een zeer leerzame ochtend!  
Volgende week gaan de groepen 6 weer nieuwe zaken 
ontdekken op het gebied van ICT & techniek. 
 
Facultatieve oudergesprekken 
Van 14 t/m 25 november zullen er weer facultatieve 
oudergesprekken plaatsvinden voor de groepen 3 t/m 
8. Als het goed, is heeft u daar 
deze week een mail over 
ontvangen. Via deze mail kunt u 
zich aanmelden bij de 
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leerkracht(en) van uw kind. Vervolgens krijgt u een 
melding via Parro dat u zich kunt inschrijven op een 
passend tijdstip. 
De ouders van de groepen 1/2 krijgen sowieso een 
uitnodiging. 
Wellicht overbodig om te vermelden, maar ook buiten 
deze momenten om kunt u altijd even contact 
opnemen met de leerkracht, of na schooltijd even 
binnen wandelen om in de klas te kijken. Schroom 
vooral niet!  
 
Mediawijsheid 
Van 4 t/m 11 november is de week van de 
mediawijsheid. Tijdens deze week gaat het over hoe je 
je online hoort te gedragen en krijgen de leerlingen tips 
over het veilig gebruiken van het internet. De groepen 
6 doen dit aan de hand van het nieuwe spel Hackshield 
en de groepen 7 en 8 d.m.v. Mediamasters. 
 
Voorlezen kleuters 
Wij hechten veel waarde aan leesplezier en een 
terugkerend onderdeel hiervan is het voorlezen aan de 
kleuters. Elke dinsdag bereiden de kinderen van de 
groepen 7 in tweetallen een prentenboek voor dat ze 
op woensdag mogen voorlezen. Wat een feest!  

 
 
 
 
 
 
 

 
Maestro! 
Al een behoorlijk aantal jaren hebben we op De 
Poolster ons eigen muziekproject; Maestro Polaris. 
Vanaf januari gaan we met kleine groepjes kinderen, 
die dit leuk vinden, oefenen aan muziekstukken die we 
dan in het voorjaar ten gehore gaan brengen op onze 
Maestro avond o.l.v. de Maestro ouderband! 
Afgelopen jaar hebben veel ouders van de band de 
Poolster verlaten. 

We zijn dan ook naarstig 
opzoek naar nieuwe 
muziek ouders! 
 Dus: bespeelt u een 
instrument en lijkt het u 

leuk om hier een bijdrage aan te leveren of wilt u nog 
wat meer informatie; neem dan contact op met juf 
Laura of juf Inge. (l.wielsma@obsdepoolster.com, 
i.coehoorn@obsdepoolster.com ) U hoeft echt geen 
muzikaal wonder te zijn; het plezier staat voorop en de 
te spelen partijen worden aangepast aan het niveau. 
Het is vooral erg leuk om samen muziek te maken! 
 
Herfstwandeling groepen 1 & 2   
Maandag 31 oktober zijn de kleutergroepen op 
herfstwandeling geweest naar het bos. Wat is nu leuker 

dan over de herfst praten? 
De herfst beleven!! En dat 
hebben de kinderen volop 
gedaan. Er zijn hutten 
gebouwd, bladeren, padden-
stoelen en andere herfst-
schatten gezocht. Ze hebben 
blaadjes laten dansen, 
herfstengeltjes gemaakt. Ze 
hebben zich verwonderd 
over hoe het kon dat er water 
uit de stam van de boom 
kwam, wat dat plakkerige spul op de boom toch was en 

hoe hoog de bomen wel niet waren én hoeveel 
kinderen daar wel niet in pasten (op elkaar). Kortom ze 
hebben de herfst ervaren en beleefd.  

Kinderen zijn de kunstenaars                                       
Met deze tentoonstelling vieren we de samenwerking 
tussen gemeente Noordenveld, scholen, K&C, 
cultuurcoach en alle culturele 
partners. Cultuureducatie Noordenveld (CEN) wil alle 
leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal 
onderwijs binnen de gemeente Noordenveld een rijke 
kunst- en culturele basis meegeven. Van groep 1 t/m 8 
werkten de kinderen met kunstenaars uit het 
cultuurmenu in de school met verschillende 
technieken en materialen, steeds met een ander 
thema. De resultaten van deze kunstwerken zijn te 
bewonderen in de tentoonstelling “Kind en Kunst 
Noordenveld” Deze wordt geopend op woensdag 16 
november om 15.30 uur. Tot 5 December kunt u de 
kunstwerken bewonderen in K38 aan de Kanaalstraat 
in Roden. Er is werk te zien van de kinderen uit groep 
5b, de groepen 7 en 8 van onze school. 

11 november is de dag… 
Vanavond is het weer zover: met de eigen gemaakte 
lampion langs de deuren en een liedje zingen voor wat 
lekkers. De afgelopen weken is er hard geknutseld en 
het resultaat mag er weer zijn. Heel veel plezier 
allemaal! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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