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Nog 1 nachtje slapen… 
Morgen is het zover! Dan gaan de kinderen van de 
groepen 3 op de Rodermarktwagen met als 
onderwerp: “Ontsnapping naar vrijheid”. Gebaseerd 
op de Disneyfilms: Encanto, Coco en Luca. De wagen is 
werkelijk prachtig geworden! Een hele dikke pluim 
voor alle ouders die al maanden heel druk aan het 
bouwen, knutselen, naaien en papiermaché-en zijn 
voor de wagen van hun kinderen en onze school. Heel 
veel dank daarvoor! 

Vanavond worden “de laatste puntjes op de i gezet” 
zodat hij morgen, samen met alle kinderen van groep 
3, kan schitteren door de straten van Roden. U komt 
toch ook kijken?! 
 
’s Middags zitten de kinderen van groep 3A op de 
wagen en tijdens de avondronde de kids van 3B. Wij 
wensen alle betrokkenen heel veel succes met de 
laatste loodjes en vooral heel veel plezier morgen! 
 

 
Directie 
Momenteel wordt de directie gevormd door Nettie 
Feenstra en Jantina Nieuwhuis. Jantina zal nog wat 
langer haar interim taken op haar andere school op 
zich nemen. Bovenschools én met het team is 
afgesproken dat Nettie daarom, sowieso tot de 
herfstvakantie, bij ons op de Poolster zal blijven. Daar 
zijn we erg blij mee! 
 
Corona 
Helaas hebben we de afgelopen weken 
alweer een aantal Corona gevallen gehad. Hier op 
school houden we ons nog altijd aan de hygiëne 
maatregelen: handen wassen en niezen in de 
elleboog.  
Voor de volledigheid willen we nog even de 
basisafspraken hier melden: 

1) Heeft uw kind klachten -> zelftest 
2) Test positief -> 5 dagen quarantaine 
3) Na 5 dagen klachten vrij -> weer naar school 
4) Na 5 dagen niet klachten vrij -> thuis blijven 

We zouden het fijn vinden als u bij het ziek melden 
aangeeft dat het om Corona gaat. Dit om het aantal 
gevallen goed te kunnen monitoren.  
Heeft u behoefte aan thuistesten, geeft u dit dan aan 
bij de leerkracht van uw kind. 
Op deze manier hopen we goed op een ieders 
gezondheid te passen. 
 
We hebben met elkaar afgesproken dat een kind vanaf 
groep 3 werk mee naar huis krijgt als het na 5 
werkdagen nog niet weer naar school kan óf als in 
overleg met ouders en leerkracht anders wordt 
besloten. We gaan voorlopig geen online instructies 
geven, maar zijn wel tot 17.00 na schooltijd per mail 
bereikbaar. 

 
Verkeerscirculatieplan 
Om de verkeersstromen rondom school in goede 
banen te leiden hebben we met elkaar een aantal 
belangrijke afspraken gemaakt. Hierbij kunt u onder 
andere denken aan de afspraken rondom het 
eenrichtingsverkeer en de kiss-and-ride-zone. U kunt 

 
Agenda 
Vr 23-09 INFO #2 
Za 24-09  Rodermarktparade 
Ma 26-09 Studiedag team | Alle kinderen vrij 
Di 27-09 Rodermarkt | Alle kinderen vrij 
Wo 28-09 Kinderpostzegels | Groepen 8 

Inleveren Jantje Beton 
Ma 26-09 Inloopweek 1/2 d  
Ma 03-10 Parkeerplaats VV Nieuw-Roden 

afgesloten!   
Ma 03-10 Inloopweek 1/2 a  
Di  04-10 Opening Kinderboekenweek (KBW) 
Wo 05-10 Studiedag OPON -> alle kinderen vrij 
Vr 07-10 INFO #3 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school (homepage) vindt u de 
knop “maatregelen corona” hier kunt u de meest 
recente beslisboom en overige maatregelen vinden.  
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de verzameling vinden op de website van de school. 
Verkeersveiligheid | OBS De Poolster 
Wilt u de afspraken ook doorspreken met bijvoorbeeld 
opa’s en oma’s die uw kind komen halen en brengen? 
Maandag 3 oktober is de parkeerplaats van de 
voetbalvereniging afgesloten. In verband met de 
verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming willen 
we u vragen om die dag zoveel mogelijk uw kind(eren) 
lopend of op de fiets te komen brengen en halen. 
Alvast bedankt! 
 
Leerlingenraad 
Afgelopen maandag 12 september heeft de 
leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar bij elkaar 
gezeten. De nieuw geformeerde raad sprak samen 

met juf Marleen 
over onder andere 
een nieuw rooster 
voor onze bekende 
tostiweek, het 
onderhoud van de 
speeltoestellen en 
wild groeiende 
prikkelbosjes die 
wel een snoeibeurt 
kunnen gebruiken. 
We hebben gelijk 
de taken goed en 
enthousiast 
verdeeld. Zo gaan 2 
leerlingen van 
groep 8 zorgen voor 

tostirooster en is meneer Meek ingeschakeld door 2 
leerlingen van groep 7. Een goed en constructief begin 
van het schooljaar met deze kanjers van de 
leerlingenraad. De leerlingenraad wordt dit jaar 
vertegenwoordigd door Delana & Jack (5a), Matthé & 
Naomi (5b), Evanne & Demian (6a), Mats & Hannah 
(6b), Leone & vigo (7a), Lizzy & Pieter(7b), Roan & 
Maud (8a), Bram & Eline (8b). (Op de foto staat 
invaller Pim ivm afwezigheid Vigo)! 
 
Ontdeklab 
In 2018 is ons Ontdeklab geopend. Alle groepen 
“bezoeken” dit lab minimaal 1x per jaar. Ze komen 

hier in aanraking 
met allerlei 
innovaties uit de 
wereld van 
wetenschap en 
techniek. De 
groepen 4 bijten 
dit jaar het spits 

af. U zult hier ongetwijfeld nog meer over horen in 
een volgende info of via de parro app van de klas. 
 
Jantje Beton 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Jantje Beton 
loterij. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 gaan op 
pad om lootjes te verkopen met machtigings- 
formulieren EN online via de Tikkie jij bent ‘m!-actie.  
De helft van de opbrengst kan de school besteden aan 
het schoolplein, buitenlessen, of speelactiviteiten. De 

andere helft 
is voor 
projecten van 
Jantje Beton. 
Hierbij krijgen 
kinderen in 
kwetsbare 
speelposities extra aandacht. Zoals kinderen met een 
beperking. Samen zorgen we ervoor dat meer 
kinderen, meer kunnen spelen.  
Iedereen die een lot koopt, stimuleert spelen tijdens 
en na schooltijd. Het schoolplein biedt kinderen goede 
mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te 
zijn en hun batterij op te laden. Het schoolplein staat 
zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. 
Een belangrijke (speel)plek dus! Heb je nog vragen 
over de Jantje Beton Loterij? Loterij - Jantje Beton 
 
Een gezonde hap 
Elke week krijgen de kinderen 
van de Poolster 3x fruit op 
school. U krijgt dit menu via 
de mail thuis. Het kan 
een keer voorkomen dat 
we eens een dag wisselen. 
Dit vanwege organisatorische 
of “fruit technische” redenen.  
We zouden u willen vragen om ook de andere dagen 
uw kind een gezonde (fruit)hap/lunch mee te geven. 
Op deze manier proberen we een gezonde leefstijl te 
stimuleren. 
 
Opening KBW 
Van 5 t/m 15 oktober is er weer de jaarlijkse 
Kinderboekenweek, waarin boeken en lezen centraal 
staat. Het thema dit jaar is “Gi-Ga-Groen”. 
I.v.m. de onderwijsdag Noordenveld die op onze 
school gehouden wordt op woensdag 5 oktober 
openen wij de Kinderboekenweek op dinsdag 4 
oktober. Uiteraard weer met een (nog geheime) 
opening en daarna 10 dagen veel leesactiviteiten en 
leesplezier. 
Omdat het thema “Gi-Ga-Groen” is én we een “groene 
school”  zijn, mogen alle leerlingen de dag van de 
opening (di 4/10) in groene kleding (denk aan 
boswachter/Freek Vonk) op school komen. 
 
 
“Blokje op tafel” 
Wellicht heeft u 
uw kind wel eens 
horen vertellen 
over een blokje 
op de tafel. Deze 
wordt gebruikt bij 
het zelfstandig 
werken, dit kan 
alleen zijn, maar 
ook in een 
tweetal of in een groepje.  
 Tijdens het zelfstandig werken is juf of meester niet 
altijd beschikbaar. Hij/zij heeft dan tijd voor 
extra/verlengde instructie. 
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We streven ernaar dat de kinderen zich steeds beter 
zelf weten te redden. Om deze zelfredzaamheid te 
vergroten gebruiken wij het blokje. Deze heeft twee 
kleuren en een vraagteken. Wanneer de kinderen 
bijvoorbeeld een vraag hebben tijdens het zelfstandig 
werken, leggen ze het blokje op het vraagteken en 
kunnen ondertussen verder werken. De leerkracht 
loopt op gezette tijden rond en helpt het kind 
(wanneer dit nog nodig is) verder. Dit noemen we ook 
wel “uitgestelde aandacht” 
 
 Het gebeurt zeer regelmatig dat wanneer de kinderen 
een vraag hebben, deze zichzelf ook weer oplost 
wanneer er verder gewerkt wordt. Ook kan het kind 
middels het rode rondje op het blokje aangeven dat 
het niet gestoord wil worden of middels het groene 
rondje dat het juist wel wil samenwerken.  

 
MR-vergadering 
Deze week heeft de eerste MR-vergadering van dit 
schooljaar weer plaats gevonden. Alle scholen 
kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze 
raad zitten ouders en leerkrachten van de school. Dit 
jaar vertegenwoordigen Wyni Ubels (groep1/2b ), 
Frank van Hiel (groep 8a), Laura Wielsma (groep 3a) 
en Heleen van der Donk (functie IB) het personeel. 

Vanuit de 
oudergeleding 
nemen plaats: 
Greetje Hoving 
(zoon in groep 8b), 
Haye Jukema 
(kinderen in 1/2c, 

5b en 8b), Henk-Jan Oosterbeek (kinderen in groep 4a, 
6a en 8b) en Froukje Jackson (dochter in groep 5b).  
 
De MR vertegenwoordigt de belangen van de 
achterban, jullie dus! Mochten er vragen of 
opmerkingen zijn, dan horen wij die graag. Spreek ons 
aan op het plein of mail naar 
mrdepoolster@outlook.com  
Daarnaast bent u altijd van harte welkom om eens aan 
te sluiten bij een vergadering. Op onze website vindt u 
meer informatie over de MR. 
Op onze website vindt u meer informatie over de MR.  
 
 
 
 
 
 
 
 

…..nummer 3 is weer “in de race”  
Al een tijdje was fietsje 
nummer 3 wegens een 
hardnekkige “trapper-
blessure”  uit de running. 
Ondanks het feit dat we 
een zeer goede 
fietsenmaker in ons 
midden hebben (meneer 
Meek) bleek dit een lastig 
geval. 
Gelukkig hebben de 
specialisten van 
Velodroom Roden het 
probleem voor ons 
opgelost. Namens de kleuters heel erg bedankt!! 
 
 

In en uit de buurt 

 
Oktobermaand kindermaand 
Oktober Kindermaand | Stichting Kunst & Cultuur 
(kunstencultuur.nl) 
 

 
 

Dus niet; vinger omhoog als het even niet 

lukt en wachten tot meester of juf je uit de 

brand helpt. 

Maar; zelf verantwoordelijkheid dragen en 
wanneer het nodig is hulp krijgen van een 
medeleerling of meester of juf. 
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