
OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 
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Open podium groep 5a 
Daar stonden ze dan, de kinderen van groep 5a hadden 
vorige week vrijdag hun open podium. Het in grote 
getale opgekomen publiek genoot zichtbaar van alle 
acts. En als klap op de vuurpijl mochten ze ook nog eens 
zelf meedoen tijdens het nijlpaardlied; hoem-pa-pa 
hoem-pa-pa. Alle complimenten voor groep 5a en hun 
juffen! Wij kijken allemaal al uit naar het volgende 
optreden. Volgende week vrijdag zal meester Teun met 
groep 5b de bühne betreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steun Oekraïne 
De flessenactie is een groot succes, 
komende maandag gaan we op pad om 
een deel in te leveren. Daarnaast kunt u 
ook nog spullen in ons winkeltje kopen  

Ontdeklab groepen 8 
Afgelopen week zijn de kinderen van de groepen 8 
gestart met hun ontdeklab. De komende weken gaan ze 
proberen om allemaal hun programmeerdiploma te 
halen. Het diploma is opgebouwd uit 4 onderdelen met 
elk 3 verschillende levels. De uitdaging is natuurlijk om 
alle levels te halen, maar de kinderen moeten in ieder 
geval allemaal level 1 bereiken.  

 
Afgelopen dinsdag ging de eerste groep onder 
begeleiding van vader meester Kees onder andere aan 
de slag met de Mindstorms. Het leren denken als een 
programmeur is niet alleen waardevol voor technische 
opleidingen en beroepen. Ook wanneer kinderen 
helemaal niet de techniek in willen, is het een groot 
voordeel wanneer ze op een logische manier tot 
verschillende oplossingen kunnen komen. Leren 
programmeren is daardoor voor elke leerling 
waardevol. 

 
Agenda 
Vr 25-03 INFO #13 
Za  26-03 Start zomertijd +1 uur  
Ma 28-03 Inloopweek groep 1/2a 

Theoretisch verkeersexamen  
groepen 7 

Di 29-03 Ontdeklab groepen 8 
Vergadering MR 

Vr 01-04 Open podium groep 5b 
Ma 04-04 Inloopweek groep 1/2b 
Wo 06-04 CM 3-4: Kinderboekenillustrator 
Vr 08-04 INFO #14 
Do 14-04 Margedag | Alle kinderen vrij 
   

Digitale jaarplanner  
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De Grote Rekendag 
Onze rekencoördinatoren (juf Marga, juf Karlien en juf 
Ilona) zijn al een tijd druk met de voorbereidingen van 
de Grote Rekendag. Tijdens deze dag gaan de kinderen 
onderzoekend rekenen. Het thema van de Grote 
Rekendag 2022 is Bouwavonturen. Meedoen levert niet 
alleen nieuwe inzichten op, het is ook nog eens heel 
leuk! Het openingslied  schalt al de hele week door 
de school; toem takke tikke takke…. 

 
Opening Sport & Spel BSO 
Vorige week donderdagmiddag waren wij te gast op de 
nieuwe Sport & Spel BSO van Kidscasa. Deze 
buitenschoolse opvang is gevestigd in de nabijgelegen 
voetbalkantine van onze plaatstelijke v.v. Met een potje 
touwtrekken, proosten met een smoothie en het 
doorknippen van een lint, werd de opening gevierd.  

 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 20 april is niet alleen juf Wyni jarig, maar 
we worden op dat moment ook bezocht door de 
schoolfotograaf. Alle kinderen van de school komen 
alleen en met de groep op de foto. Op verzoek zullen er 
’s ochtends ook de welbekende broertjes-en-zusjes-
foto’s worden gemaakt. Wanneer u van dit aanbod 
gebruik wilt maken, kunt u een mailtje sturen naar; 
postbus@obsdepoolster.com.  

Schoolreizen 
Olé, we mogen weer op pad met elkaar. De schoolreizen 
zijn intussen allemaal ingepland. De kosten van de 
schoolreizen worden apart in rekening gebracht. 
Ongeveer 4 weken van te voren ontvangt u van de 
oudervereniging een betaalverzoek.  
 

Groep Bestemming Data 

1/2 Flippies - Bakkeveen 7 juni (o.v.b.) 
3 Familiepark Nienoord 1 juni 
4 Pinnokio - Assen 31 mei 
5 Duinenzathe - Appelscha 3 juni 
6 Norg 2/3 juni 
7 Norg 1/2 juni 
8 Schiermonnikoog 11/12/13 juli 

 
Verkeersbrigadiers gezocht 
We zijn nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe 
verkeersbrigadiers. Wanneer u bereid bent om de 
kinderen 1 of meerdere keren per week ’s ochtends of 
’s middags te helpen bij het oversteken, kom dan deze 
gezellig club ouders versterken.  

 
Invalprobleem 
Vorige week hebben we voor het eerst, vanwege het 
niet kunnen vinden van een invaller, een groep thuis 
laten blijven. Om ons heen is dit echt dagelijks aan de 
orde voor een of meerdere groepen. We hopen hiertoe 
niet over te hoeven gaan, maar we merken dat het 
vinden van invallers op dit moment haast onmogelijk is. 
De bereidheid van collega’s om extra te komen werken 
zorgt er nog steeds voor dat dit nauwelijks aan de orde 
is op onze school. Dat zij dit kunnen en hiertoe bereid 
zijn is super, maar ondertussen is het invalprobleem op 
het moment enorm zorgelijk.  
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Week van het leesplezier 
Eigenlijk is dit iedere week, maar in het kader van 
leesbevordering was het deze week nog een beetje 
leuker om te lezen. De kinderen mochten iedere dag 
een vakje openmaken met een bijbehorende 
leesverrassing.  

 
Neutieschiet’n 
Op woensdag 13 april gaan de groepen 3 t/m 8 nootje 
schieten. Het lijkt ons erg nuttig en gezellig als opa’s en 
oma’s ons bij die activiteit gaan helpen. Heeft u tijd en 
voelt u daar iets voor? Heeft u vragen ? Dan kunt u zich 
melden bij de leerkracht van uw kleinzoon en/of 
kleindochter. U bent van harte welkom, de koffie staat 
klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 

Zeemeermin/man zwemmen 
Wil je ook graag een zeemeermin/man worden? Op 
zaterdag 9 april wordt er weer cursussen georganiseerd. 
De cursus wordt gegeven voor mini, beginnende en 
gevorderde meerminnetjes in Zwembad De Hullen. Je 
kunt meedoen als je 6 jaar of ouder bent en in het bezit 
bent van een A en B diploma. Er is ook een uurtje voor 
de expert zeemeerminnen onder begeiding van onze 
instructeur. 
 
Je leert de techniek voor het zeemeerminzwemmen, 
het zwemmen met de vin en vervolgens met een 
prachtige zeemeerminstaart. Verdere informatie is te 
vinden op: www.sportcentrumdehullen.nl  
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