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Jaargang 34 nummer 10 INFO 3 februari 2023  
 

 
Alvast even vooruitkijken 
Een aantal activiteiten die handig zijn 
om alvast in de agenda te noteren: 

• 23/2 Filmavond groep 5 t/m 8  

• 24/2 Alle leerlingen vrij! 

• Week 8 en week 10 

Oudergesprekken 

• 16/3 Schoolfotograaf    

• 20/4 Koningsspelen/sportdag 1 t/m 4 

• 21/4 Koningsspelen/sportdag 5 t/m 8 

• 21/4 Groep 1 t/m 4 VRIJ! 

Nadere info volgt t.z.t.  

 
Tot ziens! 
Beste ouders, 
Wat is de tijd snel gegaan. Vlak na de zomervakantie 
kwamen Jantina en ik binnen met een lege rugzak. We 
wisten niet veel van de school en de kinderen, de 
collega's en ouders waren nieuw voor ons. 
Nu, bijna een half jaar later, is mijn rugzak gevuld met 
kennis van het reilen en zeilen van de school en met 
heel veel positieve ervaringen die ik op de Poolster heb 
opgedaan. 
Ik heb een team gezien dat heel hard (samen) werkt en 
zijn uiterste best doet om voor de kinderen een goed 
schoolklimaat neer te zetten. 
Ik heb kinderen gezien die graag naar school komen en 
het beste uit zichzelf halen. 
Ik heb enthousiaste ouders gezien die bijdragen aan de 
organisatie van bijvoorbeeld de feesten en activiteiten 
op de school.  

Met elkaar hebben we de 
laatste maanden gewerkt 
aan de (door)ontwikkeling 
van de school om te zorgen 
dat de volgende directeur 
verder kan op deze mooie 
school. 
En dan nu na ongeveer een 
half jaar de school te hebben begeleid neem ik met 
pijn in mijn hart afscheid. Deze school zou ik, als ik 
jonger was geweest, met heel veel plezier hebben 
willen leiden. 
Ik ga dan ook iedereen heel erg missen maar ik heb 
alle vertrouwen in de nieuwe directeur en jullie allen. 
De school kan alleen maar mooier worden. 
In het onderwijs kijken we altijd naar: Doen we de 
goede dingen en doen we ze goed. Voor de 
Poolster:  Een volmondig JA! 
 
Het gaat u allen goed en bedankt, Nettie  
 
Welkom 

Gisteren was de 
eerste dag dat 
meester Benny, 
onze nieuwe 
directeur bij ons 
op De Poolster 
was. Met alle 
kinderen hebben 
we hem welkom 
gezongen met het 

schoollied op het Lammert Meekplein. Meester 
Benny, van harte welkom en heel veel succes en 
plezier op onze mooie school! 
 
Vrijwillige ouderbijdrage schoolfonds 
Enige tijd geleden heeft u via de Parro-app een bericht 
ontvangen over het betalen van de vrijwillige bijdrage 
van het schoolfonds. (€20 per kind voor het lopende 
schooljaar) Nu kan het zijn dat u de app (nog) niet 
gebruikt, of dat dit bericht aan uw aandacht is 
ontglipt. Vandaar dat we het in deze info nog een keer 
noemen. 
Met de inkomsten van het schoolfonds organiseert 
school samen met de oudervereniging activiteiten 

Agenda 
Ma 06-02 Inloopweek groep 1/2 d 
Do 09-02 Open Huis 

Techlab Eelde groep 8a 
Vr 10-02 Open podium 3b + 13.00 
  Cultuurmenu 6a 

Techlab Eelde groep 8b 
Ma 
 
Vr  

13-02 
 
17-02 

Basketbal groepen 8 
Inloopweek groep 1/2a 
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Digitale jaarplanner  
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voor uw kinderen. Denk aan Sinterklaas, Kerst, het 
voorleesontbijt en nog veel meer. In tegenstelling tot 
andere jaren ontvangt uw (oudste) kind geen papieren 
factuur, maar incasseren wij de bijdrage voor het 
schoolfonds via bijgevoegde betaallink. Het bedrag in 
de betaallink kunt u handmatig aanpassen als u 
meerdere kinderen op school heeft.  
Graag ontvangen wij de bijdrage uiterlijk 24 februari 
2023. Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact 
opnemen met Martine Dijks, penningmeester 
Oudervereniging, via martinedijks@hotmail.com.  
betaallink ouderbijdrage 

 
Versterking gevraagd! 
We zoeken twee nieuwe leden voor de MR. Voorzitter 
Froukje Jackson neemt na een aantal jaren trouwe 
dienst afscheid van de MR. Daarnaast treedt Greetje 
Hovinga af, omdat haar zoon in groep 8 zit. 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar ouders die de 

MR willen ondersteunen. 
Heeft het je altijd al leuk 
geleken om meer te weten 
over de Poolster? Dan is dit je 
kans!  
 

Wil je je kandidaat stellen voor de MR? Stuur dan voor 
15 februari a.s. een e-mail aan 
mrdepoolster@outlook.com. Noteer daarbij je naam 
en vertel iets over jezelf, je kind(eren) en waarom je 
graag meedoet aan de MR. Bij meerdere 
aanmeldingen organiseren we verkiezingen, daarover 
volgt dan later meer informatie. Nieuwsgierig 
geworden of wil je meer weten? Neem gerust contact 
met ons op, kom langs bij een van 
onze vergaderingen, of neem een kijkje op onze 
webpagina  
Medezeggenschapsraad | OBS De Poolster 
 
Absenties via de parro-app 
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen over het 
afmelden van uw kind bij ziekte of een medisch 
bezoek. We gaan de komende maanden uitvinden hoe 
het bevalt om dit via de Parro-app te doen. 
Heeft u problemen met het inloggen in deze app, laat 
het dan vooral even weten aan de leerkracht van uw 
kind. Hij/zij helpt u graag! Begin mei zullen we deze 
manier van afmelden evalueren. 
 
Open podium groep 3a 
Woensdag 25 januari was het dan zover, het open 
podium van groep 3a. Dit optreden stond geheel in 
het teken van het letterfeest; alle letters zijn geleerd 
dus tijd voor een feestje! Wat hebben ze het goed 

gedaan, toppers! 
 
 
 
 

 
Ontdeklab groepen 1/2 
De afgelopen maand hebben alle groepen 1/2 het  
ontdeklab in de groep gehad. o.l.v  juf Inge en een 
aantal leerlingen van groep 8, zijn de kinderen bezig 
geweest met “levend programmeren”, een digitaal en 
interactief verhaal op de Ipad, en het “decoderen” van 
een geheime code. 
Bij het “levend programmeren” was steeds 1 leerling 
de robot en een ander de bestuurder. Met de codes: 
“stap naar voren” en  “draai om” moesten de 
bestuurders hun robot door het speelveld naar de 
overkant brengen.  

Voorleesontbijt 
Woensdag 25 januari konden alle kinderen genieten 
van een heerlijk ontbijtje, terwijl ze werden 
voorgelezen door iemand anders dan hun eigen 
leerkracht. Mooi om te zien dat iedereen zat te 
smullen; zowel van de broodjes als van de verhalen! 
 
Voor de groepen 7 en 8 vond het voorleesontbijt dit 
jaar plaats in een mooi versierde gymzaal. Shanice 
Willems, oud-leerling van OBS de Poolster, kwam 
voorlezen uit haar zelfgeschreven boek ‘Craeholon en 
de beschermers van het Rijk’. Na afloop was er nog 
tijd om vragen te stellen aan Shanice. 
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Techlab Eelde 
Dit schooljaar gaan de groepen 6 t/m 8 niet alleen 
naar ons eigen Ontdeklab, maar ook naar het Techlab 
in Eelde. (onderdeel van AOC Terra) Vorige week zijn 
de groepen 6 opgehaald met de bus en naar Eelde 
afgereisd. 

Groep 6a heeft een 
figuur gemaakt met 
spijkers in een plankje 
waarna het met wol 
werd omwonden. Ook 
hebben ze een tangram 
gemaakt en uitgezaagd.  

Groep 6b heeft filmpjes gemaakt m.b.v. een “Green 
Screen” en er werd een 
groepsfoto gemaakt door 
een drone die vervolgens op 
een plankje werd gebrand.  
Beide groepen hebben 
tekeningen gemaakt die 
werden uitgesneden door 
een laser.  
Het waren leuke en leerzame 
doe-ochtenden.  
  
Schaken 
Afgelopen vrijdag zijn wij gestart met het geven van 
schaakles aan de groepen 5 t/m 8, dit alles ter 
voorbereiding op het basisscholenschaak-
kampioenschap (BSK) van de gemeente Noordenveld 
welke plaats vindt op zaterdag 11 maart 2023. 
Op vrijdag 27 januari zijn 56 enthousiaste leerlingen 
begonnen aan de eerste schaakles onder toeziend oog 
van de schaakmeesters Jan-Arie Stokhorst en Jan 
Willem van der Kouwe. De leerlingen werden in twee 
groepen verdeeld: een groep die al ervaring heeft en 
een groep die het schaken nog wil leren. De komende 
vrijdagen volgen nog drie schaaklessen en op 
donderdag 23 februari zal er een klein toernooi 
worden gespeeld om te kijken welke leerlingen in 
aanmerking komen voor het BSK. 
Daarnaast kunnen onze schaakenthousiastelingen 
deze maand zonder enige financiële verplichting de 
reguliere jeugdlessen schaken op maandagavond 
volgen (van 18.30 tot 19.30 uur Trefpunt Scheepstra, 
Schoollaan 1 te Roden). Indien uw kind hiervoor 
belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met  
Jan-Arie Stokhorst, telefonisch bereikbaar onder        
06 - 18 37 01 67, of per email: 
janariestokhorst@gmail.com. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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