
OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

  

Jaargang 34 nummer 07 INFO 9 december 2022 
 

 
Sinterklaas         
Waarschijnlijk ligt de Sint alweer heerlijk op het 

Spaanse 
strand bij te 
komen van 
het vieren van 
zijn verjaardag 
bij ons. Wat 
was het weer 
een geslaagd 
feest! 
Complimenten 
voor alle 
knutsel-,  
hulp- en 

bijspring Sinten, alle Pieten en natuurlijk de 
Sinterklaascommissie. Dankzij jullie was het weer een 
topfeest. Alle pieten die gesolliciteerd hadden bleken 
allemaal over veel talent te beschikken. Eigenlijk 
kunnen we ze allemaal goed gebruiken. Helaas kan 

Sinterklaas ze niet missen en zoeken wij dus nog even 
verder. Bedankt Sinterklaas!! Lekker bijkomen en 
hopelijk tot volgend jaar!  

Gelukkig hebben we nog veel mooie foto’s en een erg 
leuk filmpje!  
Klik hier voor de foto’s: 
 Sinterklaas OBS De Poolster-foto's 
Klik hier voor het filmpje: 
Sinterklaas OBS De Poolster- filmpje 
 
 Kerst  

Zoals ieder jaar rollen we in één 
moeite van het Sinterklaasfeest 
door naar Kerst! De Kerst 
commissie heeft alle informatie in 
een speciale themabrief gezet. 
Deze vindt u in dezelfde mail waar 
ook deze info in zat. Daarnaast 
kunt u deze uiteraard ook vinden 
op de website. Kerstbrief 2022   
 
                                         

 
Open Podium groep 4b 
Afgelopen woensdag (30 december) was het de beurt 
aan groep 4b. Zij mochten het open podium 
verzorgen. Het thema van deze middag was 
'Sinterklaas'. Geheel in pietenstijl liepen de kinderen 
richting het podium. Bij het zien van het vele publiek 
werden sommigen toch wel een beetje extra 
zenuwachtig, maar wat hebben ze het goed en leuk 
gedaan! Er werden verschillende liedjes gezongen 
over o.a. 
Sinterklaas 
die wel erg 
van 
pindakaas 
houdt en 
Sinterklaas 
die nog lang niet met pensioen wil, maar lekker gaat 
swingen. Ook werd er een versje voorgedragen met 
zelf geknutselde pietenhandjes en een paar kinderen 
lazen hun zelfgemaakte gedichtje voor. We willen Gert 
Meiborg bedanken voor de begeleiding op de 
piano. Het was een zeer geslaagde en muzikale 
middag!! 
 
 
 

 
Agenda 
Ma 12-12 Inloopweek groep 1/2 b 
VR 16-12 Open podium 8a 11.30! 
Ma 19-12  Inloopweek groep 1/2c 
Di 20-12 Kerstmusical groepen 7 
Do 
Vr 

22-12 
23-12 

Kerstdiner (zie info/link) 
INFO #08 

Vr 23-12 Alle leerlingen 12.00 vrij! 

Digitale jaarplanner  
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https://www.magisto.com/video/KlhDPUYRBmszWQNgCzE?l=vsm&o=w&c=c
https://www.obsdepoolster.com/_files/ugd/6bf6a7_89b3c88da2b34fe2b8e53869719a605c.pdf
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Even Voorstellen 
Mijn naam is Hilda Venema. Sinds 
een aantal weken werk ik op De 
Poolster ter vervanging van Paulien. 
Mijn werkdagen zijn donderdag en 
vrijdag. Op OBS De Hekakker heb ik 
jarenlang aan verschillende 
groepen lesgegeven als 
groepsleerkracht. Vijf jaar geleden 
heb ik aan de Hoge School te 

Utrecht de opleiding Specialist Hoogebegaafdheid en 
Differentiatie gedaan. Sindsdien verzorg ik op De 
Hekakker op maandag de plusklassen. Op de dinsdag 
geef ik les aan kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Ik woon in Norg met mijn 2 kinderen (23 en 25) 
en kleinkind. Sporten doe ik graag. Zo zit ik op padel, 
tennis en fitness. Verder wandel ik graag met de 
honden en met mijn kleinkind Zayne. 
 
Ontdeklab groepen 3 
Deze en vorige week is het 
ontdeklab op bezoek geweest 
bij de groepen 3. De kinderen 
hebben de Dash robots “pakjes 
in de schoorsteen” laten gooien 

en een 
route laten 
rijden. Ze 
hebben de 
BeeBots omgetoverd tot pakjes 
bezorgers. 
 N.a.v. de gezonken Stoomboot 
hebben ze uitgezocht wat nog meer 
zinkt, maar ook wat blijft drijven. En 
tot slot hebben ze een challenge 
gedaan: wie bouwt de hoogste 

schoorsteen… 

 
Corona-testen 
Voor de Kerstvakantie geven wij de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 een aantal Corona zelftesten mee naar 
huis. 
Zou u deze na de Kerstvakantie willen gebruiken 
wanneer uw kind klachten heeft? 

Zijn er andere ouders die ook behoefte hebben aan 
testen, laat u het dan via de leerkracht even weten. 
Dan kunt u altijd een paar mee krijgen voor thuis.  
Voor de meest recente maatregelen klikt u op 
onderstaande link. 

 
 
 
 

Van Buiten 
KERST-INN! 
Zaterdag 17 december 
2022 van 14:30-17:00 
uur, Dorpshuis Nieuw-
Roden. 
Kom helemaal in de 
Kerststemming op deze 
sfeervolle middag met 
een optreden van het 
koor “De Mensinghe Singers, een solo optreden van 
Annita Poeder en verhalenvertelster Gea Akker. 
De zaal is open om 14:30 uur. 
De toegangsprijs is €5,00 incl een kopje koffie/thee en 
iets lekkers! 
Kaarten kunt u kpen bij de kassa, of reserveren via: 
Activiteiten-nieuwroden@outlook.com 
Vriendelijke groet, 
Activiteitencommissie Dorpshuis Nieuw-Roden. 
 
 
 

 

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