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Jaargang 32 nummer 20 INFO 09-07-2021 
 

 
Bedankt juf Jannie! 
Aan alles komt een einde, zo ook aan het werkzame 
leven van juf Jannie. Na 42 jaar gaat Jannie met 
pensioen. Om Jannie te bedanken voor alles wat ze 
heeft betekend voor het onderwijs in Nieuw-Roden 
hebben wij een filmpje gemaakt  Deze werd 
vanochtend samen met een cadeau van de klas aan 
Jannie aangeboden. Voor alle kinderen lag er een 
traktatie klaar in de klas van juf Jannie. Aan het eind van 
de vakantie gaan we met het team afscheid nemen van 
Jannie.  

 
Een terugblik op een bijzonder schooljaar 
Op 17 augustus trapten we het schooljaar 2020-2021 
feestelijk af. Samen dansten we in groepen op het plein 
op het nummer Jerusalema  In de weken hierna 
volgden de kennismakingsgesprekken. Dit was, zo bleek 
achteraf, de enige fysieke gespreksronde. Want het 
gehele schooljaar lag het coronavirus met de daarbij 
behorende maatregelen op de loer. Zo hebben we in de 
eerste weken aan alle kinderen thuiswerkenveloppen 
meegegeven, zodat er ook bij kleine verkoudheidjes 
thuis nog gewoon gewerkt kon worden. Verder ⟫   

 
⟫_speelde de zorg of we alle klassen nog wel konden 
blijven bezetten, doordat de wachttijden voor de uitslag 
van een test soms langer waren dan een week. 
Uiteindelijk bleek deze zorg ongegrond, tot op de dag 
van vandaag is het altijd gelukt om alle groepen te 
bezetten. De ziektevervangingen die er geweest zijn, 
hebben we voor het overgrote deel intern op kunnen 
vangen.    
 
Ook de informatieavond kon niet op de gewone manier 
doorgaan, wat hadden we u graag samen met uw kind 
in de school willen ontvangen. Hiervoor in de plaats 
hebben de kinderen u digitaal door de school geleid, net 
echt.  

In de laatste twee weken voor de herfstvakantie werd er 
gewerkt aan het kinderboekenweekthema En toen? En 
wat er toen allemaal op de school gebeurde…   
 
Tijdens de herfstvakantie zijn onze beide schoolpleinen 
verrijkt met een volleybalveld, een voetbalveldje en 
nieuwe moestuinen. Hier hebben we de rest van het 
schooljaar ontzettend veel plezier van gehad.  

 
Toen brak de periode van feesten en partijen aan. Dit 
begon uiteraard met Sint Maarten Dit vierden we ⟫   

 
Agenda 
Vr 09-07 INFO #20 

Start zomervakantie t/m 20-08 
Ma 23-08 Eerste schooldag 

Start Leefstijl thema 1 
Di 24-08 Uitreiking informatiepakket (deels  

digitaal) bestaande uit jaargids,  
jaarkalender en schoolgids 

Vr  27-08 INFO #1 
   

Digitale jaarplanner  
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⟫ samen met het dorpshuis in onze eigen grote 
partytent. Tijdens de daaropvolgende feesten liet ons 
ouderorkest twee keer goed van zich horen, tijdens 
Sinterklaas  en Kerst  Ondanks de maatregelen 
ging dit allemaal eigenlijk prima. Er werd een hoop 
geleerd in onze eigen Poolster-bubbel en er werd ook 
nog eens een hoop plezier gemaakt. Totdat op de 
maandag voor de kerstvakantie bekend gemaakt werd 
dat we op dinsdag de deuren moesten sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuwe periode van thuiswerken brak aan. Maar 
deze keer waren we gelukkig wel iets beter voorbereid. 
In sneltreinvaart werden de Classrooms ingericht en 
bereidde iedereen zich voor op een periode van digitaal 
lesgeven. En ondanks dat niemand blij werd van deze 
tweede schoolsluiting, heeft iedereen er op zijn manier 
het allerbeste van gemaakt; de kinderen, de 
leerkrachten en u als ouder. Kunt u zich het 
voorleesontbijt nog herinneren?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee weken voor de voorjaarsvakantie mochten we 
ineens allemaal weer naar school, met alle 
onzekerheden die daarbij hoorden. Want ondanks dat 
we ontzettend blij waren om de kinderen weer te 
mogen verwelkomen, speelde op de achtergrond wel 
steeds de wat-als-zorg. Dat ouders positief getest 
werden, met alle bijbehorende quarantainegevolgen 
van dien, daar waren we in februari al wel een beetje 
aan gewend. Maar dat ook leerlingen positief getest 
werden, was nieuw. Gelukkig is dit aantal relatief 
beperkt gebleven en moest er ‘slechts’ drie keer een 
klas naar huis. Dit ging in twee van de drie gevallen om 
groep 8b. Wat een pech, maar ze hebben zich kranig 
geweerd!  
 
Gelukkig was er ook nog ruimte voor een stuk 
schoolontwikkeling. Zo is er een nieuw observatie- en 
registratiesysteem gekozen voor de groepen 1 en 2. Dit 
nieuwe systeem sluit goed aan bij onze visie, waarbij we 
uitgaan van het leren vanuit spel. Het komend ⟫   ⟫  ⟫  ⟫  

⟫  schooljaar zal dit systeem worden geïmplementeerd. 
De groepen 4 t/m 8 zijn naar alle tevredenheid gaan 
werken met een nieuwe taalmethode. En er is een 
nieuwe methode gekozen voor wereldoriëntatie, 
waarmee het eenvoudiger wordt om te werken vanuit 
onze kernbegrippen. Verder hebben de ICT-
vaardigheden van het team wederom een boost 
gekregen.  
 
De afgelopen maanden pakten we de draad, zo goed en 
zo kwaad als dat ging, weer helemaal op binnen de 
school. Er werd geschaatst , er werd ontdekt , er 
werd plezier gemaakt, er werden eieren versierd , er 
werd gesport , er werd samengewerkt , er werd 
gezaaid en geoogst, kortom; er werd geleerd!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer alles zo op een rijtje staat, dan kun je niet 
anders dan spreken van een bijzonder schooljaar. Ik ben 
er trots op dat we er met elkaar, het team, de ouders en 
de kinderen van De Poolster, het beste van gemaakt 
hebben. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en tot 
23 augustus!  
 
Schoolverlaters  
De afgelopen weken stonden voor groep 8 grotendeels 
in het teken van afscheid nemen. Voor deze 35 
leerlingen is de tijd daar om verder te gaan richting het 
voortgezet onderwijs.  
 
Majed, Karam, Stijn, Luca, Jan Pieter, Tessa, Tim, Sanna, 
Ellen, Senne, Jairo, Mans, Daisy, Thomas, Levia, Pieter, 
Emma, Jens, Semma, Lisa, Wessel-Dirk, Laura, Ilse, 
Marloes, Pieter, Hilde, Koen, Jasmijn, Sanja, Bo, Lian, 
Julia, Daley, Mace-Ruben en Kiran 
 
Wij hopen dat jullie allemaal op een fijne basisschooltijd 
kunnen terugkijken. Jullie zijn en blijven altijd van harte 
welkom op onze school om bijvoorbeeld je rapport te 
laten zien of gewoon voor een gezellig kletspraatje. 
Vanaf deze plek willen wij jullie allemaal heel veel geluk 
en succes wensen in het voortgezet onderwijs. 
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Afscheid groep 8 | Musical 
Een fakir, een vlogger, de burgemeester, mannen in 
Lederhosen, kakkers, sneeuwwitje, het was een bont 
gezelschap dat vorige week donderdag het podium van 
onze gymzaal betrad. Onder het toeziend oog van hun 
ouders speelden de kinderen het publiek volledig ‘over 
de kop’. De musical werd ook nog gefilmd en gestreamd, 
zodat de thuisblijvers mee konden kijken. De andere 
kinderen van de school hebben op een later moment de 
musical in de klas teruggekeken. De groepen 8 vierden 
na de musical een heuse after-musical-party, het bleef 
nog lang onrustig aan de Zevenhuisterweg.  

 
Afscheid groep 8 | Een extra verrassing voor het team 
Van Marit en Tessa kregen wij deze week een heerlijke 
taart. Het lukte nog net om dit kunstwerk op de foto te 
zetten. Heel gek, maar de taart was binnen de kortste 
keren verdwenen…  

 
Afscheid groep 8 | Cadeau 
We hebben vanochtend van de kinderen een hele mooi 
plank gekregen, waarin alle namen van de kinderen zijn 
gegrafeerd. Hier wordt een mooi plekje voor gezocht, 
bedankt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid groep 8 | De laatste ronde 
Tot slot werden de kinderen vandaag door de hele 
school uitgezwaaid. Voor één keer mochten zij één voor 
één een rondje fietsen over de beide schoolpleinen om 
uiteindelijk van juf Grietje, juf Marleen en juf Betty hun 
rapport te ontvangen. 
 
Ouders bedankt! 
Niet alleen de kinderen nemen afscheid, er komt voor 
een heel aantal ouders ook een einde aan hun Poolster-
tijdperk. Bedankt voor de fijne samenwerking. In het 
bijzonder willen wij de ouders die in verschillende 
werkgroepen hebben gezeten, in welke hoedanigheid 
dan ook, van muziekouder tot schminkouder en van OV-
lid tot verkeersbrigadier, allemaal bedanken voor hun 
bijdrage.  
 
Afscheid voorzitter MR | Marc Brink  
Op vrijdag 8 juli 2011 werd Marc Brink gekozen als lid 
van de oudergeleding van de MR. Marc heeft het precies 
10 jaar en 1 dag volgehouden, waarvan de laatste 5 jaar 
als voorzitter. Er heeft een heel aantal zaken de revue 
gepasseerd waar Marc zijn steentje aan heeft 
bijgedragen; onder andere de verhuizing naar de 
Zevenhuisterweg, de fusie met OBS Steenbergen, het 
invoeren van het 5-gelijke-dagen-model en de 
aanstelling van een nieuwe directeur. Wij willen Marc 
ontzettend bedanken voor zijn inzet voor de school.  
 
Afscheid verkeerscoördinator | Andrea Hurley 
Afgelopen dinsdag stond Andrea voor het laatst bij de 
verkeersovergang. Zij heeft zich vanaf het moment dat 
haar zoon Thomas bij ons op school kwam ingezet voor 
de verkeersveiligheid. Als verkeerscoördinator heeft 
Andrea een heel aantal initiatieven ontplooid die 
hebben bijgedragen aan verkeerseducatie en de 
verkeersveiligheid rondom de school. Bedankt Andrea! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collega’s die afscheid nemen 
Naast juf Jannie, is er nog een tweetal collega’s die we 
na de vakantie niet meer terug zullen zien op onze 
school. Juf Sanne heeft haar opleiding voltooid en zal in 
eerste instantie vanuit de flexpool blijven werken voor 
OPON. Wij hopen haar terug te zien als er onverhoopt 
een keer een juf of meester ziek is.  Meester Patrick 
heeft een uitbreiding van dagen gekregen op een van 
zijn andere scholen. Wij willen beide ontzettend 
bedanken voor hun inzet op De Poolster.  
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De laatste schoolweek 
Om dit bijzondere jaar ook op een bijzondere wijze af te 
sluiten, zijn we vanaf april met een speciaal in het leven 
geroepen commissie aan de slag geweest om een hele 
toffe laatste schoolweek te organiseren. De juffen 
Sanne, Marleen en Jacqueline en de moeders Heidi, 
Anke en Johanna hebben er samen voor gezorgd dat dit 
een week is geworden om nooit te vergeten!  
 
Olympische Spelen 
Afgelopen dinsdag hebben alle groepen meegedaan aan 
de Olympische Spelen. Na de officiële opening, door 
niemand minder dan burgemeester Smid, werd er volop 
gesport. Het was een topdag! Juf Inge en juf Marleen 
maakten tijdens de dag foto’s en filmpjes, hiervan is een 
mooie compilatievideo gemaakt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 1 t/m 4 maakten kennis met vier 
verschillende sportverenigingen uit de omgeving. 
Onderstaand stellen zij zich nog kort aan u voor en 
heten de kinderen die het leuk vinden welkom voor een 
vervolg.  
 
Vv Nieuw Roden 
Al vanaf drie jaar kunnen kinderen terecht bij vv Nieuw 
Roden voor een wekelijkse training waar zowel de basis 
van de technische voetbalvaardigheden wordt gelegd, 
maar ook de algemene motorische ontwikkeling van de 
spelertjes wordt gestimuleerd waarbij plezier in de sport 
het allerbelangrijkste is. Voor iets oudere kinderen is er 
de Noordenveldcup. En voor jeugd vanaf zeven jaar 
start het reguliere jeugdprogramma waarbij de spelers 
door onze trainers op een stimulerende wijze worden 
begeleid in hun ontwikkeling als voetballer waarbij 
plezier centraal staat. Nieuwsgierig of wil je een keer 
meedoen met een proeftraining? Bezoek onze website  
voor meer informatie  of neem contact op met de 
ledenadministrator Hans Schulten. (050 5015540) 

MHC Roden 
Wanneer je het hockeyen afgelopen dinsdag erg leuk 
vond, dan mag je 3 keer gratis komen proeftrainen bij 
de hockeyvereniging. Wil je meedoen, mail dan snel 
naar coordinatorefjeugd@mhcroden.nl. 

 
KV Noordenveld 
Wat leuk dat jij er bij was! Dinsdag heb jij meegedaan 
met een korfbalclinic georganiseerd door trainers van 
Korfbalvereniging Noordenveld. Ben jij enthousiast 
geworden en zou je nog wel eens mee willen doen met 
een korfbal training? Kijk dan op deze flyer  

 
R.E.O. 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 1 tot 
en met 4 superleuk getennist! Enthousiast geworden 
over tennis en wil je keer vaker meedoen? Neem dan 
contact op met Lennard van Tennisschool Noordenveld 
en stuur een mailtje naar 
info@tennisschoolnoordenveld.nl of bel naar 06-
36105842. Voor meer informatie over jeugdtennis bij 
REO kijk je op https://www.reotennis.nl/jeugdtennis  
 
Allemaal bedankt voor jullie deelname en wie weet tot 
een volgende keer op de tennisbaan! 
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Dansvoorstelling 
Gisteren betraden de kinderen van onze school het 
hoofdveld van de voetbalvereniging om voor het 
toegestroomde publiek hun danstalent ten tonele te 
brengen. Onder begeleiding van de dansjuffen van Dans 
in School maakten de kinderen een reis door de wereld 
van de dans. Van Rusland tot Samoa, van Mexico tot 
Nederland, er kwam van alles aan bod. Wat was het een 
feest! Ditisroden.nl was aanwezig en maakte onder 
andere een compilatiefilm Op een later moment 
zullen er nog beelden gedeeld worden met de ouders 
van de gehele dansvoorstelling. 

 
Even voorstellen | Juf Karlien 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Karlien van Rijn en woon 
met veel plezier in Roden. Ik ben 
getrouwd en heb 3 kinderen. 
Ook heb ik twee katten in huis. 
Ik hou ervan om te lezen, een 
eind te wandelen of te  genieten 
van een goede serie of film. 
De afgelopen jaren heb ik op 
verschillende scholen en in 
verschillende groepen gewerkt. 
Komend schooljaar ga ik 
lesgeven in groep 4a op de 
woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
Ik heb veel zin om na de zomervakantie op De Poolster 
te beginnen. Ik kijk er met veel plezier naar uit. 
 
Even voorstellen | Juf Marijke 
Hallo! Mijn naam is Marijke van 
der Laan, ben 34 jaar en woon 
samen met mijn vriend en twee 
kinderen in Haren. Ik ben 
opgegroeid in Meppel, heb 
gestudeerd aan de Hogere 
Hotelschool in Leeuwarden en 
heb stage gelopen in Londen. Daarna ben ik enige tijd 
werkzaam geweest, maar mijn droombaan had ik nog 
niet gevonden. Ik besloot om de stap te zetten en in 
twee jaar tijd ben ik afgestudeerd als leerkracht 
basisonderwijs. Eindelijk heb ik mijn passie ontdekt; het 
werken met kinderen vind ik geweldig! Ik ben dan ook 
blij dat ik hier op school les mag geven en ik kijk er naar 
uit om jullie te leren kennen. 
 
Groetjes Marijke 
 

 
Oogsten 
De afgelopen weken konden we voor het eerst weer 
oogsten uit onze moestuinen. Een heel aantal groepen 
uit de middenbouw heeft zelf salades, smoothies en 
kruidenboter gemaakt en uiteraard hierna zelf 
opgegeten.  

 
Rodermarkt 2021 
Helaas dit jaar wederom geen normale 
Rodermarktparade maar wel een scholenparade! Het 
duurde even voordat er voldoende duidelijkheid en 
draagvlak was maar nu de kogel door de kerk is doet De 
Poolster uiteraard mee. Want uiteindelijk draait het om 
de kinderen en willen we ze deze onvergetelijke 
ervaring niet ontnemen. Komende schooljaar gaan de 
kinderen die nu in groep 2 zitten en volgend jaar in 
groep 3 op de wagen. 
 
En ja, 25 september komt al rap dichterbij maar wij van 
het kernteam zijn vol energie en enthousiasme om in 
deze korte tijd iets moois op het parcours te gaan 
zetten. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Het thema wat we hebben gekozen is  ‘In de lucht’.  
 
Natuurlijk gaat dit allemaal niet lukken zonder de hulp 
van vele handjes. Zit u nog niet in één van de 
appgroepen die 1,5 jaar geleden al gemaakt zijn en het 
lijkt je leuk om te helpen bij het bouw-,knutsel-, of 
kledingteam meld je dan aan via: 
https://rodermarktwagen.nl/aanmelden   
 
De eerste bouwavond zal zijn op 16 augustus, locatie 
Halsema Hal in Roden. En op zaterdagmiddag 21 
augustus organiseren we een  ‘Kick-off’ borrel voor alle 
ouders op de bouwlocatie. Zet dus alvast in je agenda 
mocht je graag je steentje bij willen dragen! Gezellig en 
ideaal om het nieuwe schooljaar weer mee te beginnen 
toch? 
Trouwens, we zoeken ook nog een ‘eigen’ locatie om te 
bouwen. Nu zitten we in een gezamenlijke hal maar 
onze voorkeur gaat toch uit naar een eigen 
schuur/loods. Dus weet u iemand of een locatie laat het 
ons weten!. 
 
Tevens kost het bouwen van een wagen ook altijd weer 
veel geld. Uw hulp kunnen we goed gebruiken, al is het 
maar 5 euro. En nu nog gemakkelijker, via deze link: 
https://rodermarktwagen.nl/doneren 
Alvast bedankt voor uw donatie! 
 
Tot snel! 
Kernteam Rodermarktparade 
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Boek’n Trip 
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de 
mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of 
tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app lenen 
jongeren tot 18 jaar tijdens de zomeractie de leukste e-
books en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van 
de bieb. 
 
De zomeractie Boek 'n Trip loopt van 1 juli tot en met 31 
augustus 2021. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan 
mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 
luisterboeken lezen. Je kunt kiezen uit duizenden titels.  

 
Zomerboeken 
Even niks te doen in de vakantie? Met de zomerboeken 
van Malmberg kan uw kind thuis aan de slag met allerlei 
leuke (en leerzame) opdrachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbegrip vakantieboek 
Zin in de zomervakantie? Met het Nieuwsbegrip 
vakantieboek hoef je je in ieder geval niet te vervelen! 
Er zijn puzzels, spelletjes, een recept, weetjes en doe-
opdrachten. Doe mee met de prijsvraag en win een 
megataart voor de hele klas! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkeersbrigadiers gezocht 
We zoeken voor het komend schooljaar nog 
verkeersbrigadiers voor woensdag- en vrijdagmiddag. 
Als verkeersbrigadier zorg je ervoor dat onze kinderen 
veilig het kruispunt van de Zevenhuisterweg /Esweg / 
Dorpsstraat / Eikenlaan kunnen oversteken. Dit is een 
zeer onoverzichtelijk kruispunt, waar veel zwaar verkeer 
over heen gaat en vaak te hard gereden wordt. 
 
Kun je één keer per week van 8:15-8:30 uur, of van 
14:00-14:15 uur hier als verkeersbrigadier helpen? Dan 
zou dit fantastisch zijn! Maar ook als je één keer in de 
twee weken kan, of je als invaller wilt aanmelden, ben je 
van harte welkom! 
 
Lijkt het jou ook leuk om samen met Sandra de Zwart en 
Diana Jansen mee te denken over de verkeersveiligheid 
rondom onze school, of ben je wellicht geïnteresseerd 
in een rol als klaarover, neem dan gerust contact op met 
Diana Jansen, telefoonnummer 06-12899800. 
 
Wij wensen jullie allemaal een heerlijke en veilige 
vakantie! 
 
En toen was er ijs! 
Namens de oudervereniging kregen wij vandaag 
allemaal een heerlijk ijsje van de Italiaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Summertour 
Welzijn in Noordenveld organiseert deze zomer een 
heuse Summertour voor kinderen van de groepen 7 en 
8 en jongeren tot en met 23 jaar. In de flyer leest u meer 
over de activiteiten  

In en uit de buurt 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Groep 6 Groep 7 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.welzijninnoordenveld.nl/wp-content/uploads/2021/07/flyer-Summertour_DEF.pdf
https://apps.apple.com/us/app/id1517985604
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odilo.bibliotheek
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=083cf7ec-a771-4693-b158-75eb3b5bc454&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2464
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=3e59684d-3fc9-4a12-b03b-4025c7838f9c&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2466
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=00307a2e-fb05-48a7-a6ce-d9c188b04a1b&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2460
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=68680e42-c037-4e17-89c9-f7ad942bf491&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2473
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=a0b5a5e0-999c-439e-8efa-118896e476fa&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2474
https://www.nieuwsbegrip.nl/image/2021/6/28/nb_nr_vakantieboek_a_2021_lr.pdf
https://www.nieuwsbegrip.nl/image/2021/6/28/nb_nr_vakantieboek_b_2021_lr.pdf

