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Raad van Kinderen 
De gemeente Noordenveld wil kinderen meer betrekken 
bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering. Als proef is er 
een Raad van Kinderen geformeerd. En hoe tof is het dat 
deze Raad van Kinderen bestaat uit de kinderen van onze 
groep 8. De groep wordt begeleid door Johan van Egten 
van Missing Chapter.   
 
De kinderen geven met een frisse blik, creatief advies aan 
de gemeente. Dit doen zij aan de hand van de hulpvraag: 
Hoe kan de gemeente Noordenveld met inwoners en 
organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio 
te vergroten? 
 
De hulpvraag heeft aangezet tot allerlei verschillende 
onderzoeken. Zo hebben alle ouders van de school de 
afgelopen week een vragenlijst gekregen om te kijken hoe 
het gesteld is met de biodiversiteit in de verschillende 
tuinen. Daarnaast is er iemand van IVN in de klas geweest 
om voorlichting te geven over biodiversiteit en zijn de 
kinderen in het bos geweest om veldonderzoek te doen. 
 
Op 5 februari zullen de kinderen hun bevindingen gaan 
presenteren aan het college van de gemeente 
Noordenveld en prinses Laurentien van Oranje, zij is de 
initiatiefneemster van Missing Chapter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Nationaal voorleesontbijt 
Als aftrap van de Nationale Voorleesdagen staat komende 
woensdag het voorleesontbijt op de agenda. De kinderen 
gaan samen met hun klasgenoten tussen 08.30 en 09.00 
uur ontbijten in de klas, tijdens dit ontbijt zal er worden 
voorgelezen. We hopen dat het een gezond, leerzaam en 
gezellig voorleesontbijt wordt. Het ontbijt wordt mogelijk 
gemaakt door de Albert Heijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computers verdwenen 
Na de vakantie zijn er een hoop oude laptops verdwenen 
uit de groepen 4 tot en met 8. Schrik niet, ze zijn niet 
ontvreemd, deze zijn namelijk vervangen door nieuwe 
devices. We hebben ervoor gekozen om Chromebooks in 
te gaan zetten. Dit is ook een laptop, maar dan volledig 
webbased.  Grote voordelen van deze nieuwe devices zijn 
dat ze snel opstarten, ze zijn flexibeler inzetbaar en ze 
hebben een touchscreen.  
 
De Chromebooks werken in een speciale Google-
beheeromgeving voor het onderwijs; G Suite for 
Education. Het is goed om te weten dat de voorwaarden 
afwijken van de vaak onder vuur liggende privacy 
voorwaarden van Google. De data die gegenereerd wordt 
binnen G Suite for Education, wordt uitsluitend gebruikt 
ter verbetering van het product, en is niet herleidbaar tot 
individuele gebruikers (leerlingen/leraren). De data 
wordt niet gescand voor commerciële doeleinden, en 
daarmee is de G Suite for Education ook advertentievrij. 
 
ICT-juf Inge heeft er in de afgelopen weken voor gezorgd 
dat ze allemaal gebruiksklaar zijn en ingezet kunnen gaan 
worden. De Chromebooks worden onder andere ingezet 
voor het werken met Nieuwsbegrip of Muiswerk. De 
eerste ervaringen met de nieuwe devices zijn heel positief. 
 

 
Agenda 
Vr 17-01 INFO #09 
Ma 20-01 Cito-afname week 1 van 2 
Di  21-01 Ontdeklab groep 1/2b 
Wo 22-01 Voorleesontbijt 
Ma 27-01 Cito-afname week 2 van 2 
Di 28-01 Ontdeklab groep 1/2c 

Vergadering MR 

Do 30-01 Stakingsdag, school gesloten 

Vr 31-01 INFO #10 
Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Ontdeklab groep 1/2  
De komende periode zijn de groepen 1/2 aan de beurt 
voor het ontdeklab. Net als het vorige schooljaar, hebben 
we hier een beetje een andere draai aan gegeven. Het 
ontdekken gaat namelijk de klas in. De kinderen krijgen 
een aantal opdrachten aangeboden en deze blijven hierna 
in de klas om verder mee te experimenteren tijdens de 
werklessen. Een van de hoogtepunten is de OSMO 
verhalenverteller. Met behulp van een IPad, een spiegeltje 
en puzzelstukjes creëren de kinderen hun eigen verhaal. 

 
Maestro Polaris 2020 
Afgelopen maandag heeft u het digitale opgaveformulier 
ontvangen voor het nieuwe seizoen van Maestro Polaris. 
Tot volgende week vrijdag hebben de kinderen van de 
groepen 5 tot en met 8 de kans om zich op te geven voor 
dit grote muziekfeest. Klik hier voor het opgaveformulier. 
Ouders die het leuk vinden om mee te doen, of om een 
keer te komen kijken. Geef je op via 
postbus@obsdepoolster.com  
 

Van de verkeerscommissie 1 | Veilig op weg 
Gisterochtend voordat de kinderen naar school gingen, 
werd door de VVN Verkeersouders en Politie Noord-
Nederland de fietsverlichting van onze kinderen en hun 
ouders gecontroleerd op het kruispunt Dorpsstraat – 
Zevenhuisterweg – Esweg – Eikenlaan. In deze periode, nu 
het ’s ochtends vroeg nog erg donker is, is goed zichtbaar 
zijn in het verkeer van essentieel belang!   

 
Doel van de actie was niet om bonnen te schrijven maar 
om kinderen en ouders die goed zichtbaar waren te 
belonen. Zij die de verlichting niet aan hadden of waarvan 
de verlichting niet werkte werden gewezen op de 
mogelijke gevolgen van het niet goed zichtbaar zijn. 75% 
van alle naar school fietsende kinderen en ouders waren 
goed zichtbaar. Dit is natuurlijk al een heel mooi 
percentage. Toch hopen we dat we bij een volgende 
controle de 100% halen!    
  
Verkeersveiligheid rondom onze school blijft een 
belangrijk punt. De verkeersouders zullen hierop daarom 
volop blijven investeren. U wilt toch ook dat uw kind veilig 
aankomt op school? Zorg er daarom voor dat de fiets van 
uw kind(eren) voldoet aan de volgende eisen: 
 
 - de kleur van het voorlicht op je fiets of bovenlichaam 
moet wit of geel licht zijn 
- de kleur van het achterlicht op je fiets of op je rug moet 
rood zijn 
- de lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit 
schijnen 
- het licht moet vast aan de fiets bevestigd zijn 
- de lampjes moeten goed zichtbaar zijn en mogen niet 
knipperen 
- losse lampjes mogen niet teveel bewegen of bedekt zijn 
- extra verlichting is niet toegestaan, dus fleurige ledjes in 
je wielen of meer dan één koplamp op een tweewieler mag 
niet 
  
De boetes voor géén of slechte verlichting kunnen flink 
oplopen. Dus voor je eigen veiligheid én je portemonnee is 
het beter om met goede verlichting te fietsen. Geen licht 
volgens de regels: € 55,-. Fietsen zonder de verplichte 
reflectoren: € 35,-. 
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Van de verkeerscommissie 2 | Klaar-overs 
Wij zijn in de uitzonderlijke positie dat het lukt het klaar-
overpunt op het kruispunt Dorpsstraat – 
Zevenhuisterweg – Esweg – Eikenlaan alle dagen te 
bemensen. Laten we dan ook vooral zuinig zijn op deze 
vrijwilligers die er door weer en wind staan om uw kind 
veilig naar de overkant van de weg te helpen. Dit betekent 
dat we van de kinderen (en ook ouders) verwachten dat 
de instructie goed opgevolgd worden.  
 
VVN Verkeersouders zijn Andrea Hurley, Sandra de Zwart 
en Diana Jansen. Overige leden van de verkeerscommissie 
zijn: Gea Akker en Jolanda Zomer. 
 
Rekenapps  
In onze zoektocht naar apps voor op de Chromebooks, 
kwamen we een aantal leerzame rekenapps tegen om 
thuis te doen. Klik op de afbeeldingen voor meer 
informatie.  
 
Rekenapps | Beterrekenen.nl 
Bij de app Beter Rekenen maak je een profiel aan voordat 
je begint. Hierin geef je aan welk niveau je hebt. Je hebt 
keuze uit drie niveaus. Per dag krijg je vier 
rekenvraagstukken. Het zijn dus geen simpele sommetjes, 
maar je moet ook echt nadenken over deze vraagstukken. 
Denk aan vragen over korting, hectare, breuken en andere 
ingewikkelde sommen. 

 
Rekenapp | Quento 
Een ietwat ingewikkeldere reken-app is Quento. Quento is 
een puzzelspel waarin je met sommen het resultaat moet 
krijgen. In het spel krijg je een getal te zien en een 
spelbord met cijfers en de tekens voor min, plus, delen en 
vermenigvuldigen. Aan jou de taak om de bijbehorende 
som in het veld te maken om tot het juiste antwoord te 
komen. Je doet dit door met je vinger op het beeldscherm 
te swipen. Als je alle sommen binnen een puzzel hebt 
afgewerkt, verandert de achtergrondkleur en merk je zo 
dat je met een nieuwe puzzel te maken hebt. Tip: kijk in 
het begin goed naar de uitleg, want die is wel essentieel 
voor het spel. 

 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Energiecoach 
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk 
energie? Om deze vraag te beantwoorden is de gemeente 
Noordenveld op zoek naar 50 gezinnen die vanaf 5 
oktober een aantal weken mee willen doen met Junior 
Energiecoach. Een leerzaam én leuk spel voor gezinnen 
met kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud. Inschrijven voor 
dit spel kan vanaf nu tot en met 2 februari 2020 op 
www.juniorenergiecoach.nl/meedoen.  
 
Doel van het spel is gezinnen bewust te laten zijn van hun 
eigen energieverbruik. Hierdoor zien ze hoe er 
gemakkelijk op energie bespaart kan worden. Dit leidt tot 
een schoner milieu en een vollere portemonnee. 
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Zegt het voort 
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