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Sinterklaas 
Wat hebben we gisteren genoten van het Sinterklaasfeest. 
Vorige week vrijdag ontvingen we een videoboodschap 
van Party Piet Pablo en Vlogpiet, waarin zij ons vertelden 
dat Pietje Verliefd zijn in Spanje achtergebleven 
vriendinnetje zo miste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het leed voor Pietje Verliefd iets te verzachten werd er 
in de afgelopen week een mooi lied ingestudeerd. Toen 
Sinterklaas gisteren met zijn pieten aankwam in een hele 
mooie kever, zongen wij dit lied voor de verdrietige piet. 
Tijdens het zingen kwam daar dan toch ineens zijn 
pietenvriendinnetje aangefietst en kwam alles gelukkig 
weer goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen iedereen bedanken die in de afgelopen weken 
geholpen heeft om het Sinterklaasfeest tot een succes te 
maken.  
 

 
Bouw je eigen kerst! 
Groep 8 is na de herfstvakantie gestart met een wel heel 
bijzonder project. In het FabLab, een innovatieve 
werkplaats in de HealthHub, mogen onze leerlingen hun 
eigen kerstversieringen produceren. U kunt hierbij onder 
andere denken aan kerstballen, kerstkaarten en 
kerstversieringen. In groepjes zijn de kinderen druk aan 
de slag met brainstormen, ontwerpen, bijstellen en  
produceren en dit gebeurt dan in willekeurige volgorde. 
Onder begeleiding van juf Ilona en het FabLab is het nu al 
een heel succesvol project. Bent u ook zo benieuwd? Het 
streven is om de resultaten tijdens het kerstdiner in ’t 
Klokhuis te showen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondvierdaagse in 2020 vanuit school?! 
De Oudervereniging wil inventariseren of er vanuit de 
ouders belangstelling is om mee te helpen om gezamenlijk 
vanuit De Poolster de avondvierdaagse te lopen. We lopen 
dan vanuit De Poolster mee met de avondvierdaagse in 
plaats van individueel zoals nu gebruikelijk is. Naast dat 
het gezellig is, stimuleren we hiermee ook om samen te 
bewegen. We zoeken hiervoor minimaal 1 ouder per klas 
die de organisatie van die klas doet; denk hiervoor 
bijvoorbeeld aan het inventariseren welke kinderen mee 
willen doen, ervoor zorgen dat het geld geïnd wordt en het 
maken van een rooster van ouders die meelopen. 
 
De avondvierdaagse is van 12-15 mei 2020. Ouders die 
belangstelling hebben kunnen zich melden bij de 
voorzitter van de Oudervereniging Marije Schenkel-
Bosma. Per mail: marijebosma@hotmail.com  
 
 
 

 
Agenda 
Vr 06-12 INFO #7 
Di 10-12 Ontdeklab groep 5b 
Di 17-12 Kerstmusical groep 7 
Do 19-12 Kerstdiner 
Vr  20-12 INFO #8 

Start kerstvakantie om 12.00 uur  
 * Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Ontdeklab groepen 6 en 7 
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige INFO zijn de 
groepen 6 en 7 deze periode aan de beurt geweest om een 
bezoekje te brengen aan het ontdeklab. De leerlingen 
hebben plugged en unplugged leren programmeren, 
oftewel met en zonder computer/robot. Een van de 
onderdelen was Hour of Code.  Hour of Code biedt online 
kant-en-klare lessen van één uur. De organisatie wil 
iedereen enthousiasmeren voor informatica en 
programmeren. Zo kun je bijvoorbeeld leren 
programmeren met Anna & Elza of Angrybirds. Thuis 
kunnen de kinderen ook op deze website en verder 
oefenen met het leren programmeren. Klik op deze link 
om de website te openen.  

 
Goede doel: Voedselbank 
Na het succes van de afgelopen jaren is ons goede doel dit 
jaar opnieuw de Stichting Voedselbank Noordenveld-
Leek. Deze stichting is opgericht om mensen in financiële 
problemen en met een minimaal budget voor 
levensonderhoud te helpen met twee keer per maand een 
voedselpakket. Voor deze voedselpakketten willen we 
graag gezond voedsel verzamelen. Dus liever geen snoep, 
koek en zeker geen alcohol. Maar denkt u aan houdbaar 
eten zoals groente in blik, soep, melk, broodbeleg, pasta’s, 
koffie, thee e.d. Ook toiletartikelen als zeep, tandpasta, 
toiletpapier, wasmiddel e.d. zijn welkom.   ⋙ 

 

⋘   De producten worden vanaf dinsdag 10 december t/m 
donderdag 19 december in Het Klokhuis verzameld in de 
kraam. In de vorige kolom ziet u de fantastische opbrengst 
van het afgelopen jaar; 15 volle kratten met 
levensmiddelen werden er verzameld. Gaan we dat dit 
jaar overtreffen? 
 

In en uit de buurt 

  
Kerst op Nienoord 
Geniet twee dagen van Kerst op Nienoord met een 
gevarieerd programma voor jong en oud. Op het in 
kerstsfeer gehulde Landgoed kunnen bezoekers terecht 
bij de gezellige kerstkramen met regionale en/of 
biologische producten, delicatessen en aantrekkelijke 
cadeaus voor onder de kerstboom. Geniet van diverse 
lekkernijen en ontmoet de vrolijke kerstfiguren. Maak een 
nostalgisch ritje met de stoomtrein door de verlichte 
bossen van Nienoord, neem een kijkje bij de levende 
kerststal, kom knutselen en koekjes versieren op het 
knutselplein en beleef plezier op de mini kermis. 

 
My first festival 
Muziekkids, feestjesbouwers en YouTubers opgelet! Op 
vrijdag 27 december is het weer tijd voor My First Festival 
– het leukste muziekfestival voor kinderen. Naast rapper 
Snelle, Orgel Vreten en Thijs Boontjes Dans- en 
Showorkest mogen we nu ook bekendmaken dat 
YouTuber Kalvijn naar Groningen komt! De Oosterpoort 
wordt omgetoverd tot een groot festivalterrein waar 
muziek uit alle hoeken, zalen en gaten klinkt. Een beetje 
zoals een festival van grote mensen, maar dan leuker. Je 
kunt er niet alleen naar muziek luisteren, maar ook zelf 
aan de slag. Klik op deze link voor meer informatie. 
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