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De allerlaatste 
De laatste INFO van mijn hand. Op 29 augustus 2016 
was mijn eerste werkdag op De Poolster, twee dagen na 
de geboorte van onze dochter Janne. Vanaf het eerste 
moment heb ik mij ontzettend thuis gevoeld op onze 
school. De fijne sfeer heeft er tot op de dag van vandaag 
voor gezorgd dat ik altijd met heel veel plezier naar de 
Zevenhuisterweg ben gereden. Extra bijzonder omdat 
dit de school is waar mijn moeder vroeger op gezeten 
heeft, maar ook waar opa ooit lid was van de ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
In de afgelopen zes jaar heeft er een hoop bijzonders de 
revue gepasseerd; meerdere edities van Maestro 
Polaris, samen met het team een nieuwe visie 
formuleren, samen met ouders het schoolplein verder 
vergroenen, fantastische rodermarktwagens, de 
implementatie van verschillende nieuwe methodes, 
verdere digitalisering, PoolsterTV, het opzetten van een 
eigen ontdeklab en het uitwerken van onderwijs op 
afstand. » 

» Laten we er met elkaar het beste van maken. Met deze 
zin heb ik een heel aantal mails, met name in de 
coronatijd, afgesloten en dit dekt voor mij de hele 
lading. Samen met ouders, leerkrachten en kinderen op 
constructieve wijze komen tot het beste onderwijs voor 
ieder kind.  
 
Ik wil alle leerkrachten, leerlingen, ouders / verzorgers 
en andere schoolrelaties ontzettend bedanken voor hun 
betrokkenheid, de prettige samenwerking en het 
vertrouwen. En natuurlijk wens ik iedereen veel geluk en 
succes toe in de toekomst. Tot ziens! 
 
Bart van Bergen 
 
Afscheid juf Gea 
Na 41 jaar voor de klas staan zit het er vandaag op voor 
juf Gea. Zij gaat genieten van haar welverdiende 
pensioen. Gea is in allerlei hoedanigheden werkzaam 
geweest in het onderwijs binnen de gemeente 
Noordenveld. Vooral als kleuterjuf, maar bijvoorbeeld 
ook als directeur van OBS Steenbergen. Bij Gea denk ik 
altijd direct aan de liefde voor de kinderen, maar ook het 
altijd willen meedenken in het belang van de school en 
de kinderen. Ook vanaf deze plek willen wij Gea 
ontzettend bedanken voor alles wat zij betekend heeft 
voor het onderwijs op De Poolster! 41 jaar onderwijs en 
geen spat verandert, ziet u welke foto van vroeger is en 
welke van nu?   

 
Bedankt! 
Wij, Bart en Gea, willen jullie ontzettend bedanken voor 
het fantastische afscheid afgelopen donderdag. Het was 
overweldigend, wij hebben ervan genoten.  

 
Agenda 
Vr 15-07 INFO #20 
Ma 29-08 Eerste schooldag 

Start Leefstijl thema 1 
Di 30-08 Uitreiking informatiepakket (deels  

digitaal) bestaande uit jaargids,  
jaarkalender en schoolgids 

Ma 05-09 Informatieavond Rodermarktwagen 
Kennismakingsgesprekken week 1 
Start schoolfruit 

Wo 07-09 Kijkdag Rodermarktwagen groepen 3 
Vr 09-09 INFO #01 
   

Digitale jaarplanner  

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender


OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

Schoolverlaters  
De afgelopen weken stonden voor groep 8 grotendeels 
in het teken van afscheid nemen. Voor deze 40 
leerlingen is de tijd daar om verder te gaan richting het 
voortgezet onderwijs.  

 
David, Lasse, Cedric, Jo-ann, Meike, Steyn, Juliet, Leon, 
Tim, Elize, Rohan, Fleur, Imke, Jonathan, Noreen, 
Marwin, Sanne, Wesley, Danique, Rolan, Brynn, Nastia, 
Mark, Babette, Carlien, Stijn Cas, David, Annette, 
Wolfgang, Merijn, Cas, Feline, Lara, Eliene, Lotte, Stan, 
Gwen, Jiro, Jorden en Luna 
 
Wij hopen dat jullie allemaal op een fijne basisschooltijd 
kunnen terugkijken. Jullie zijn en blijven altijd van harte 
welkom op onze school om bijvoorbeeld je rapport te 
laten zien of gewoon voor een gezellig kletspraatje. 
Vanaf deze plek willen wij jullie allemaal heel veel geluk 
en succes wensen in het voortgezet onderwijs. 
 
Afscheid groep 8 | Musical 
De kinderen van groep 8 traden vorige week voor ons 
op. Zij speelden hun afscheidsmusical Het laatste level. 
Zij speelden de sterren van de hemel en, nog veel 
belangrijker, hadden een hele hoop plezier met elkaar.  
Nadat ze tot slot over de rode loper liepen en hun 
welverdiende applaus in ontvangst hadden genomen, 
was er speciaal voor de kinderen een einddisco. Het 
bleef nog lang onrustig aan de Zevenhuisterweg… 

 
Afscheid groep 8 | Cadeau 
We hebben vanochtend van de kinderen een hele mooi 
bankje gekregen voor op het plein. In het bankje staan 
alle namen van de schoolverlaters gebrand. Lekker 
chillen op het plein wordt nu nog leuker, bedankt 
allemaal!  

Afscheid groep 8 | De laatste ronde 
Tot slot werden de kinderen vandaag door de hele 
school uitgezwaaid. Voor één keer mochten zij één voor 
één een rondje fietsen over de beide schoolpleinen om 
uiteindelijk van meester Frank, juf Marleen en juf Betty 
hun rapport te ontvangen. 

 
Ouders bedankt! 
Niet alleen de kinderen nemen afscheid, er komt voor 
een heel aantal ouders ook een einde aan hun Poolster-
tijdperk. Bedankt voor de fijne samenwerking. In het 
bijzonder willen wij de ouders die in verschillende 
werkgroepen hebben gezeten, in welke hoedanigheid 
dan ook, van muziekouder tot schminkouder en van OV-
lid tot verkeersbrigadier, allemaal bedanken voor hun 
bijdrage.  
 
Romee en Wanda bedankt! 
Juf Wanda heeft vanaf januari de mogelijkheid gekregen 
om haar schoolleidersopleiding bij ons op school af te 
ronden. Wanda heeft én veel zaken op kantoor op een 
hele prettige manier opgepakt én in de klassen 
bijgesprongen waar nodig. Bedankt Wanda en heel veel 
succes bij jouw volgende uitdaging.  
 
Juf Romee heeft vanaf november de lessen van juf Ypie 
overgenomen. Op donderdagmiddag gaf zij steevast les 
aan de kinderen van de groepen 5. Wellicht zien we 
Romee nog wel eens terug bij ons op school, want ze 
gaat vanaf komend schooljaar de flexpool van OPON in. 
Beide hebben knuffels en bloemen ontvangen. 
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Versterking gezocht | Verkeersbrigadiers 
Al jaren staan er ouders vrijwillig klaar om onze 
leerlingen veilig te laten oversteken op weg van/naar 
school. Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar 
ouders/verzorgers/grootouders die onze groep van 
brigadiers komen versterken. Op dit moment zijn er lege 
plekken op de dinsdag en vrijdagmorgen. Maar reserve 
brigadiers zijn ook altijd nodig om bij uitval van vaste 
mensen in te vallen.  Heeft u 1 maal per week max 30 
minuten de tijd om de kinderen te helpen meld u zich 
dan aan op info@obsdepoolster.com    

 
 Versterking gezocht | Verkeerscommissie 
Ik ben Sandra de Zwart en sinds 6 jaar verkeersouders 
op onze school. Dit jaar heb ik dit alleen moeten doen 
door het vertrek van twee mede-verkeersouders. Ik zou 
het alleen heel leuk vinden om versterking te krijgen van 
een andere ouder/verzorger/grootouder.  Als 
verkeersouder coördineer je de verkeersbrigadiers, 
verkeersprojecten zoals ANWB Streetwise, de jaarlijkse 
VVN fiets controle. Houd je contact met de gemeente 
als dit nodig is over verkeersveiligheid rond school en 
vraag je verkeersprojecten aan bij het Drents 
verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit alles in overleg met 
de verkeersdocenten op school en het hoofd van de 
school. Vindt u het leuk om zich met mij hard te maken 
voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen meld u 
zich dan aan op info@obsdepoolster.com  
 
Versterking gezocht | Oudervereniging 
Bent u betrokken bij onze school en vindt u het leuk om 
activiteiten mee te organiseren en te coördineren, dan 
is deze vacature wellicht iets voor u. De oudervereniging 
is een officiële vereniging die bestaat uit een groep 
enthousiaste ouders, samen met een aantal 
leerkrachten. Zij helpen actief mee met het organiseren 
van allerlei activiteiten. U kunt hierbij bijvoorbeeld 
denken aan Sinterklaas, Kerst, de sportdag voor de 
onderbouw en het schoolfeest. Er wordt ongeveer zes 
keer per jaar vergaderd. Voor iedere activiteit wordt een 
commissie gevormd die de activiteit samen met een 
paar teamleden verder organiseert en begeleidt. Neem 
voor meer informatie contact op met de voorzitter van 
de OV Heidi Broertjes: heidibroertjes@hotmail.com  
 

Kinderadviesraad geïnstalleerd 
In het gemeentehuis is woensdagavond de allereerste 
kinderadviesraad geïnstalleerd. Zestien toekomstige 
groep acht-leerlingen gaan de gemeenteraad bijstaan 
met (on)gevraagd advies. Zoals u heeft kunnen lezen in 
eerder INFO gaan Floortje en Hidde onze school 
vertegenwoordigen. Het doel van de kinderadviesraad 
is kinderen bewust maken van het feit dat hum stem 
ertoe doet. Het idee is dat uit hun midden ook een 
kinderburgemeester wordt benoemd. Een andere wens 
in de gemeente is om na deze kinderadviesraad ook 
oudere jeugd een stem te geven in een jongerenraad. 

 
 
Fijne vakantie! 
En dan zit het schooljaar 2021/2022 er echt op. 
Wederom een bewogen jaar, waarin er de nodige 
flexibiliteit van u, van de kinderen en van het team 
gevraagd is. Toch kijken we ook terug op een mooi 
schooljaar, waarin er met elkaar een hoop geleerd is, 
maar waarin we ook met elkaar hele mooie 
herinneringen hebben gemaakt. Als ik alleen al denk aan 
de toffe ‘prijswinnende’ Rodermarktwagen, een meer 
dan geslaagde nieuwjaarsloop, alle schoolreizen, de 
pakjesbussen met Sinterklaas en de volgepakte gymzaal 
bij Maestro Polaris en de afscheidsmusical.  
 
Namens het team wens ik u allen een hele fijne 
welverdiende vakantie en tot 29 augustus. 
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Sportcarrousel Noordenveld     
Sporten is voor kinderen erg belangrijk. Sporten is 
gezond, verbetert de conditie en is goed voor het 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Bovendien 
maken kinderen al sportend veel nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er 
voor ieder kind een passende sport is. Niet voor ieder 
kind is het kiezen van een sport echter even makkelijk. 
Korfbalvereniging Noordenveld heeft daarom in een 
samenwerking met Voetbalvereniging ONR en 
Tennisvereniging REO de Sportcarrousel in het leven 
geroepen. 
 
Voor kinderen van de groepen 3 tot en met 6  is er op 
zaterdagochtend 3 september de unieke mogelijkheid 
om kennis te maken met drie verschillende sporten! 
Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen 
(kennismakings-) trainingen in drie sporten: korfbal, 
tennis en voetbal. 
 
Lijkt het je leuk om op een sport te gaan, maar weet je 
nog niet welke sport je leuk vindt? Of vind je het gewoon 
leuk om te sporten? Meld je dan aan voor de 
Sportcarrousel! Klik hier voor de flyer met meer 

informatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVN Doe-tip | Tuinvlindertelling 
Het weekend van 15-17 juli is de Nationale 
Tuinvlindertelling. Welke vlinders bezoeken jouw tuin of 
balkon? Het oranjetipje, dagpauwoog of het klein 
koolwitje? Wil je erachter komen welke vlinder je hebt 
gezien, gebruik onze gratis Zoekkaart vlinders! Tel je 

mee? Klik hier voor meer informatie  

 
 

In en uit de buurt 
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