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Vol verwachting… 
En toen was het eindelijk zover; vanochtend iets voor 
negenen, kwam de Sint aan op De Poolster. Onder luid 
gejuich betrad de Sint in één van onze twee 
pakjesbussen het plein. Bij aankomst zongen de 
kinderen thuis en op school luidkeels het, in de 
afgelopen weken tot in den treure geoefende, 
pepernotenlied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 1 t/m 4 gingen vandaag ‘op bezoek’ bij de 
Sint in onze eigen gymzaal en de groepen 5 t/m 8 
vierden hun surprisefeest in de klas. Ondertussen 
gingen er twee pakjesbussen op pad om de thuiszitters 

te verblijden met een cadeautje of hun surprise. » 

 

 

» Met pitchclips en sollicitatiebrieven had een zevental 
groepachters vandaag voor zichzelf een plekje 
verworven in het pietenteam. En wat deden ze dit goed!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen het distributieteam (moeders en pieten) 
ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Dit was nooit 
gelukt zonder jullie hulp! Tot slot nog de complimenten 
voor de Sintcommissie, bestaande uit leden van de OV 
en het team, want het is niet makkelijk om in deze 
enerverende tijden zo’n topdag neer te zetten!  

 

 
Agenda 
Vr 03-12 INFO #07 
Ma 06-12 Margedag | Alle kinderen vrij 
Di 07-12 Intro ontdeklab groep 7a 
Di 14-12 Intro ontdeklab groep 7b 
Vr 17-12 INFO #08 

 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Personele mededelingen 
Vanaf volgende week zal juf Marieke van Duuren een 
aantal uur in de week bij ons komen werken. Zij zal het 
team de komende tijd vanuit een re-integratie-traject 
komen versterken. Wij heten Marieke van harte 
welkom!  
 
Parro-pilot 
We zijn deze week gestart met onze Parro-pilot. We zien 
dat al een hoop ouders hun weg gevonden hebben in de 
app. Vandaag worden de Sinterklaasfoto’s uit de groep 
met u gedeeld via deze app. We zijn erg benieuwd naar 
uw ervaringen, in januari gaan we Parro met elkaar 
(ouders en team) evalueren. Mochten er gegevens in de 
app onjuist zijn, dan kunt u dit aangeven via 
administratie@obsdepoolster.com. 
 
Pepernotencake 
Wat rook het weer lekker in de school. In groep 1/2a 
bakten ze gisteren een heerlijke pepernotencake. 
Kneden, meten, mixen, wegen en dan het 
allerbelangrijkte … opeten!  

 
Precisiestrooien 
Hoe leuk is het om, als je alle hoofdletters kent, deze 
dan ook nog eens te strooien. De kinderen van groep 4b 
hebben hier hard op geoefend en kunnen nu in een 
handomdraai hun eigen letter tevoorschijn toveren, wat 
een toppers!  

 
 
 

Sinterklaasquiz 
Groep 7a heeft gisteren een sinterklaas-escape-spel 
gespeeld in de klas. De kinderen waren superfanatiek 
met het oplossen van puzzels en raadsels. En zoals bij 
elke wedstrijd kan er maar 1 (of in dit geval 5) de 
winnaar zijn; Alyssa, Stijn, Mike, Liam en Michelle. Goed 
gedaan allemaal! 

 

 Pé pé pé pepernoot!  

Nog één keer dan, mocht u er nog geen genoeg van 
hebben, bij deze het linkje naar Pepernoot.   
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