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Jaargang 34 nummer 12 INFO 10 maart 2023  
 

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

• 6/4 margedag (zie 

jaarplanner!) 

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

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

• 21/4 Groep 1 t/m 4 VRIJ! 

Vanuit de directie 
Beste ouders en/of verzorgers,  
Mijn eerste periode als directeur van de Poolster zit er 
op en ik heb besloten nog een tijdje langer te blijven. 

      Na mijn mooie muzikale welkom ben ik ook wel 
verplicht om iets terug te doen. Ik heb alle klassen 
bezocht en kennis gemaakt met de kinderen. 
Daarnaast heb ik veel ouders gesproken en mooie 
gesprekken gevoerd met de leerkrachten van de 
Poolster. Ik durf te zeggen op een fijne school te zijn 
beland waar leerkrachten met hart voor onderwijs 
werken. Leerkrachten die in woord en daad 
voorwaarden willen scheppen om een positieve 
ontwikkeling van kinderen te creëren.  
Ik op mijn beurt wil voorwaarden scheppen waarin 
leerkrachten gedijen en zich, op zowel pedagogisch als 
onderwijskundig gebied, verder kunnen ontwikkelen . 
Op deze manier dragen we allemaal bij aan de 
ontwikkeling van de kinderen op De Poolster. Een plek 
waar ik nog geruime tijd werkzaam hoop te zijn.  
Vriendelijke groet,  
Benny Nieborg   

Schoolfotograaf 
Op donderdag 16 maart komt de schoolfotograaf bij 
ons op De Poolster. Net als andere jaren hebben wij 
dit uitbesteed aan Foto Koch. Wij gaan er vanuit dat 
alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar 
hebben, dan kunt u dit vóór 16 maart aangeven bij de 
leerkracht. Hij/zij zorgt ervoor dat alleen de kinderen 
die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden 
bij de fotograaf. 
 
Juf Lian met pensioen 
Zoals u in de vorige info heeft 
kunnen lezen, gaat juf Lian per 1 
april a.s. met pensioen! Maandag 
27 maart zal dan ook de laatste dag 
zijn dat juf Lian in groep 1/2b zal 
zijn. Van deze dag wil ze graag een 
feestje maken. Alle kinderen van 
haar groep mogen deze dag 
verkleed/in hun mooiste kleren op 
school komen. Ook zal er voor wat lekkers worden 
gezorgd. (Wel gewoon eten en drinken mee!) 
Wilt u  juf Lian nog een hand schudden; dan kan dat 
deze maandag (27/3) na schooltijd. 
 
Vanaf maandag 3 april zal juf Gretha op de 
maandagen voor groep 1/2b staan. 
 
Klusouders- en grootouders gevraagd… 
In het kader van recyclen…in onze schuur liggen 
diverse pallets te wachten om opnieuw gebruikt te 
worden. 
Wie oh wie is zo creatief en handig en zou voor onze 
onderbouwgroepen een modder-/speelkeuken 
kunnen timmeren? Een modderkeuken is een 
buitenkeuken waar de jonge kinderen met zand, water 
en modder kunnen ‘koken’. Het ontwerp kunnen we 
samen bepalen.  
 
Ook zijn we opzoek 
naar attributen die 
we in de modder-
keuken kunnen 
gebruiken. Denk 
hierbij aan o.a. oude keukenspullen zoals een oude 

Agenda 
Ma 13-03 Inloopweek 1/2d 
Di 14-03 Ontdeklab 5b 
Do 16-03 Schoolfotograaf 
Vr 17-03 Open podium 5a 
Ma 20-03 Inloopweek 1/2a 
Di 21-03 Ontdeklab 5a 

Vergadering MR 20.00 uur 
Wo 22-03 Cultuurmenu 1/2a-1/2b 
Do 23-03 Vergadering OV 
Vr 10-03 Open podium 1/2 a 
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gootsteen, pvc buis of bocht, haken, plastic flessen, 
stukje tuinslang, potten en pannen, lepels etc. 
Mocht u zin hebben in deze klus of iemand kennen die 
zin heeft om dit op te pakken? Dan kunt u contact 
opnemen met juf Suzanne.  
 
Spetteren voor het goede doel 
Afgelopen week zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 
heel druk geweest met het wassen van heel wat 
autoramen voor het goede doel. Onze carwash is erg 
goed bezocht, waarvoor heel erg veel dank! 
Welk mooie bedrag we naar giro 555 zullen 
overmaken laten we u z.s.m. weten, aangezien er 
tijdens het versturen van deze info nog flink gewassen 
(of sneeuwvrij gemaakt…) wordt. 

Schaaktoernooi 
Morgen, 11 maart vindt het scholenschaaktoernooi 
plaatst bij ons op De Poolster. Namens onze school 
zullen de volgende kinderen de hersens flink laten 
kraken: Daan, Thijs, Midas, Leeshairo, Obada, Mats, 
Brian, Pim, Kaylan, Sem, Mike en Maud J  
Zet m op jongens en meiden! 

 
 
 
 
 
 

Wie komt bij de MR? 
Onlangs heeft u in de info kunnen lezen dat er twee 
leden zullen aftreden. Daarom zijn we nog op zoek 
naar twee nieuwe leden voor onze MR. Op 21 maart is 
de eerst volgende vergadering. Je bent van harte 
welkom om mee te kijken! We starten om 20.00 uur 
en zijn meestal rond 21.00 uur klaar met de 
vergadering. We vergaderen ongeveer 4-5 keer per 
jaar. Onze vergaderingen zijn naast nuttig ook altijd 

gezellig, een goede sfeer vinden we belangrijk. Lijkt 
het je leuk en interessant om op deze manier een 
bijdrage te leveren aan onze school; stuur dan een 
mailtje naar: mrdepoolster@outlook.com 
 
Vanuit de leerlingenraad 
We zijn de eerste week na de voorjaarsvakantie gelijk 
begonnen met een leerlingenraadvergadering. Tot 
onze blijdschap wilde Charlotte uit 6B een prachtige 
ideeënbus voor de leerlingenraad maken! Hij is erg 
mooi geworden! Nogmaals bedankt, Charlotte! Meer 
informatie hierover volgt nog (functie, plek etc).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In en uit de buurt 
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