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

  

Jaargang 33 nummer 14 INFO 08-04-2022 
 
 

 
Toem takke tikke takke…. 
Vorige week woensdag werd er, na een gezamenlijk 
openingslied, overal in en om de school gebouwd. De 
Grote Rekendag stond dit jaar namelijk in het teken van 
bouwen. Er werd onder andere een dierentuin gebouwd 
(zie onderstaande foto), er werden huizen ingericht en 
er zijn tiny houses ontworpen. We hebben een hoop 
aannemers, bouwvakkers, architecten en uitvoerders in 
de dop gezien. In het onderstaande filmpje ziet u een 
impressie van deze heerlijke dag. 

Open podium groep 5b 
Op 1 april, nee het is geen grap, betraden de toppers 
van groep 5b ons podium. Ten overstaan van het in 
grote getale opgekomen publiek speelden zij de pannen 
panelen van het dak. Samen met meester Teun hadden 
ze een bijzondere variant op De vier jaargetijden 
ingestudeerd. Nogmaals een groot applaus voor alle 
kinderen van groep 5b! 

 
Nationale Buitenlesdag 
Onze groene pleinen lenen zich uitstekend voor 
buitenlessen, dit gebeurt dan ook zeer regelmatig. 
Afgelopen dinsdag was het de Nationale Buitenlesdag. 
Een aantal groepen greep deze dag aan, niet 
tegengehouden door de weersomstandigheden, om 
lekker naar buiten te gaan.  

 
Agenda 
Vr 08-04 INFO #14 
Ma  11-04 Inloopweek groep 1/2c 

Schoolvoetbal jongens (Nieuw-Roden) 
Wo 13-04 Schoolvoetbal meisjes (Roden – ONR) 

Theoretisch verkeersexamen  
groepen 7 

Do 14-04 Margedag | Alle kinderen vrij 
Vr 15-04 Goede vrijdag 
Ma 18-04 Tweede Paasdag 
Di 19-04 Inloopweek groep 1/2d 

Bezoek Kamp Westerbork groepen 8 
Wo 20-04 IEP-toets groepen 8 dag 1 

Schoolfotograaf 
Do 21-04 IEP-toets groepen 8 dag 2 

Bezoek Kamp Westerbork groepen 7 
Vr 22-04 INFO #15 

Start meivakantie tot en met 6 mei 
   

Digitale jaarplanner  
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Niet miepen, lekker IEP’en 
In de laatste week voor de meivakantie maken de 
kinderen van groep 8 de verplichte eindtoets. Deze 
eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheden van de 
kinderen na 8 jaar basisonderwijs. Sinds een aantal jaren 
gebruiken wij hiervoor de IEP-eindtoets. Middels deze 
toets kunnen wij ons eigen onderwijs evalueren en 
kijken of de gegeven schooladviezen overeenkomen 
met de behaalde scores. Wij wensen de jongens en 
meisjes van de groepen 8 veel succes met het maken 

van deze toets! In de IEP-ouderbrochure  leest u 
meer informatie over deze eindtoets. 
 
Ontdekpad 
In ’t Klokhuis wordt er sinds deze week van alles over 
onder andere padden ontdekt, er is namelijk een 
amfibieënontdekpad uitgezet. Eerst is de bovenbouw 
aan de beurt en hierna volgen de andere groepen. De 
kinderen doen onder andere een kikkerquiz, ontdekken 
de natuurlijke habitat van amfibieën en leren kikkers 
herkennen aan hun specifieke gekwaak.  

 
Koningsspelen 
De dag voor de meivakantie vieren we met elkaar de 
Koningsspelen. Er zal ook deze keer weer veel gesport 
worden. De groepen 1 t/m 4 gaan bewegen op het 
bovenbouwplein,  de groepen 5 t/m 8 gaan zwemmen 
in De Hullen en voor alle groepen wordt de gymzaal 
omgetoverd tot een grote apenkooi! Als afsluiting gaan 

we met elkaar het speciale Koningsspelenlied  
zingen  Voor het zwembad zoeken wij nog ouderhulp. 
Mocht u mee willen helpen, dan kunt u dit aangeven bij 
de leerkracht van uw kind.   

Rodermarktwagen  
Het thema van de Rodermarktparade is dit jaar: 
"Vrijheid Blijheid" en het onderwerp van OBS De 
Poolster is “Ontsnapping naar vrijheid”.  
 
Met zoveel mogelijk ouders zullen wij ons best gaan 
doen een mooie wagen voor onze kinderen te bouwen, 
zodat zij op deze dag kunnen stralen! Gelukkig waren er, 
tijdens de kick-off op 9 maart, veel ouders van de 
huidige groep 2 aanwezig die zich hebben ingeschreven 
voor de verschillende teams (Kernteam, Bouwteam, 
Knutselteam en Kledingteam). De ouders die afwezig 
waren die avond kunnen zich aanmelden door een 
mailtje te sturen naar: poolsterwagen@gmail.com  
 
Sponsoring 
Naast de hulp van de vele ouders zijn wij ook afhankelijk 
van sponsoren. Door leden van het kernteam zijn al een 
aantal sponsoren benaderd. Mocht u willen sponsoren 
of kent u iemand die zou willen sponseren dan kunt u 
een bericht sturen naar: poolsterwagen@gmail.com   
 
Social Media 
Volg ons op Instagram, Facebook en op de website om 
op de hoogte te blijven van de bouw. Ook worden daar 
de sponsoren getoond die het festijn mede mogelijk 
maken.  
 
Op de foto ziet u het eerste ontwerp van de 
Rodermartkwagen…. Wat zal er onder het kleed zitten? 
U hoort binnenkort meer! Wij hebben er ontzettend 
veel zin! 
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Democracity 
Burgerschapsvorming in optima forma; de kinderen van 
de groepen 7 doen deze periode allemaal mee aan het 
spel Democracity.Het doel van Democracity is om 
samen een stad te bouwen, met alle elementen die bij 
een stad horen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, 
groen, de brandweer, etc. Om het eens te worden over 
de inrichting van de stad richten de kinderen 
verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens 
het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en 
consensus nodig zijn in een democratische samenleving. 
Tegelijk wordt hun interesse voor democratische 
besluitvorming gewekt. Dit doen ze deels op school en 
deels in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 
Ontdeklab groepen 8 
Zoals u in de vorige INFO heeft kunnen lezen zijn de 
kinderen van de groepen 8 bezig met het behalen van 
hun programmeerdiploma. De kinderen 
programmeerden onder andere Steen – Papier – Schaar 
op een micro:bit. De micro:bit is een klein computertje 
met een 5 keer 5 Led-schermpje. In deze opdracht 
moesten de kinderen willekeurig een steen, een papier 
of een schaar op het schermpje tevoorschijn laten 
komen op het moment dat het apparaatje wordt 
geschud. En hoe tof is het, als dit dan uiteindelijk lukt! 
Komende dinsdag gaat examinator juf Inge bekijken of 
alle kinderen zijn geslaagd.  

 

Laat ons weer eens juichen! 
Vorige week vrijdag hield Tim (6a) zijn spreekbeurt over 
zijn voetbalclub FC Groningen. Na Tim zijn verhaal, 
mocht de hele groep in beweging. Tim had namelijk 
speciaal voor deze gelegenheid zijn voetbaltrainer 
uitgenodigd. Goed gedaan!  

 
Natuur(lijk werd het contract verlengd) 
Eerder in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over 
het amfibieënontdekpad. Deze ontdekpaden en meer 
lessen rondom N(atuur)M(illieu)E(ducatie) worden 
ontworpen door het IVN. Het contract tussen IVN en de 
basisscholen in Noordenveld is vorige week tijdens de 
introductie van het pad met 3 jaar verlengd. Wij zijn hier 
erg blij mee! 
 
1 april 
Vastgeplakte muizen, kapotte digiborden, kinderen die 
gingen verhuizen, sneeuw, inparkeerperikelen, een 
wanted directeur (uiteraard volledig onterecht), je kon 
het zo gek niet bedenken… 
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