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Witte rook! 
Zoals u in de mail van 
Han Sijbring (vrijdag 
16 december) heeft 
kunnen lezen, is het  
gelukt om een 
nieuwe directeur voor 
De Poolster te vinden! Wij zijn hier als team erg blij 
mee. In de weken na de Kerstvakantie zullen wij met 
Benny Nieborg kennismaken. Ook zal hij zich t.z.t. in 
de INFO aan u voorstellen.  

Vanuit de directie 
Vanuit de directie hierbij nog een bedankje voor uw 

inzet en betrokkenheid van de 
afgelopen periode. Zonder deze 
enorme hulp hadden we de feesten 
voor uw kind(eren ) niet zo mooi 
kunnen vieren. Dank ook voor uw 

betrokkenheid bij activiteiten 
die georganiseerd werden en 

uw aanwezigheid daarbij. 
Dit maakte het dubbel 
gezellig. 

Nettie en ik blijven tot 1 februari nog samen met dit 
team optrekken en dragen daarna het stokje over aan 
de nieuwe directeur. 

Helaas hebben wij deze week het afscheid van onze 
nieuwe conciërge Jaap Siegers. Wij waarderen het 
enorm dat Jaap, met zijn fysieke beperking, de 
uitdaging aangegaan is, om in de grote schoenen van 
Lammert Meek te stappen. Helaas zijn we tot de 
conclusie gekomen dat de Poolster een te grote school 
en daarmee een te grote klus is voor Jaap. Met 
wederzijdse instemming moeten wij nu opnieuw gaan 

zoeken naar een nieuwe conciërge voor de Poolster. 
Ook hiervan houden wij u op de hoogte. 

Kerstmusical groepen 7 

Dinsdag was het dan eindelijk zover… Na weken van 
repeteren, decors schilderen en attributen maken 
gingen de groepen 7 de “bühne” op om hun 
Kerstmusical: “Sneeuwwitje en de zeven 
kerstmannetjes” te spelen. Voor een volle zaal 
speelden ze 3x de sterren van de hemel voor hun 
trotse ouders, broers/zussen opa’s/oma’s en alle 
andere kinderen van de school. Een groot compliment 
voor alle acteurs, actrices, regisseuses en alle andere 
betrokkenen die het dit jaar weer mogelijk hebben 
gemaakt. We hebben genoten! 

Kerstfeest 
2 Jaar lang gingen we zonder kerstdiner de 
Kerstvakantie in. Zó jammer, het is toch een 
hoogtepunt in een schooljaar. Afgelopen donderdag 
was het eindelijk weer mogelijk. Wat een feest!! Alle 
kinderen in hun mooiste/leukste kerstoutfit, in het 
donker naar school en genieten van allemaal lekkere 
hapjes bij “candle light”. Welkom geheten door ons 
eigen kerstkoor: The little Bells Angels o.l.v. juf 
Carolien en begeleid door huispianist Gert, gingen alle 
kinderen naar hun eigen klas om te genieten van 

Agenda 
Ma 09-01 Inloopweek groep 1/2 d 
Vr 13-01 Open podium 8b + 13.00 
Ma 16-01  Inloopweek groep 1/2a 
Di 17-01 Leerlingenraad 3 
  Ontdeklab groep 1/2 a 
Do 
Vr 

19-01 
20-01 

Cultuurmenu groepen 7 & 8 
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lekkers en 
gezelligheid. De 
ouders konden in 
de tussentijd 
genieten van onze 
kers(t)verse 
huisband “The Bells 

Angels”. (Bent u de drummer die we nog zoeken?) 
We willen iedereen heel erg bedanken voor de extra 
inzet in deze drukke tijd! 

 
Voedselbank actie 

Kerst is ook een tijd 
om naar elkaar om 
te kijken en 
anderen te 
steunen. Dat heeft 
u massaal gedaan 
door 
boodschappen te 
doneren aan de 

Voedselbank. Namens dit prachtige doel; Hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 
Kerstkaarten actie 
De meeste mensen vieren de kerst samen. Toch zijn er 
veel ouderen die zich alleen voelen tijdens deze 
dagen. Alleen met kerst, dat gun je toch niemand? De 
groepen 3 t/m 6 hebben daarom kerstkaarten 

gemaakt voor het 
Nationaal 
Ouderenfonds. 
Afgelopen 
woensdag zijn er 
maar liefst 127 (!) 
kaarten bezorgd 
bij zorgcentrum 
'de Hullen'. Deze 

werden hartelijk in ontvangst genomen. Goed gedaan 
allemaal!! 
 
Kerstcircuit kleuters 
Woensdagochtend was het een gezellige drukte in de 
gangen bij de kleutergroepen. Alle kleuters deden mee 
aan een kerst-circuit! In alle kleuterklassen waren 
verschillende kerstactiviteiten te doen, waarbij de 
kinderen van de groepen 8 kwamen helpen. De 
kinderen konden 
door middel van 
kaarten hun eigen 
activiteiten kiezen. 
Het was een hele 
sfeervolle ochtend 
met allemaal blije 
kinderen, zowel 
groot als klein.  
 
Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel? 
Na de kerstvakantie wordt er in alle groepen gestart 
met het derde thema van Leefstijl. Dit thema gaat 
over gevoelens herkennen bij je jezelf en bij de ander. 
Bij de jongste groepen gaat het vooral over boos, blij, 
verdrietig en bang zijn. In de hogere groepen komen 
ook andere gevoelens aanbod, zoals verlegen zijn, spijt 
van iets hebben, jaloers zijn en het leren omgaan met 
stress 
 
Corona en testen 
Mocht u voor de feestdagen (en voor daarna!) nog 
corona zelftesten nodig hebben, dan kunt u dat 
aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren). 

 
Vakantie! 
Vanaf vanmiddag 12.00 uur begint voor ons de 
Kerstvakantie! Namens het team en alle kinderen van 
de Poolster wensen we iedereen heel fijne feestdagen 
en een heel gelukkig, gezond en stralend 2023! 
We hopen alle kinderen op maandag 9 januari weer 
terug te zien! 
Op de derde en laatste pagina van deze info vindt u 
onze Kerstkaart van dit jaar. Kunt u de naam van uw 
kind(eren) vinden ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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