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Jaargang 34 nummer 03 INFO 07-10-2022 
 

 
Wat betreft de jaarplanner: 
Per ongeluk is er een foutje in de jaarplanner 
geslopen… In de planner staat dat de leerlingen op  
dinsdagmiddag 16 mei een margemiddag hebben. Dit is 
niet correct. Dit moet zijn woensdagmiddag 17 mei (de 
woensdag vóór Hemelvaart)  
 
Ook is er een nieuwe datum 
vastgelegd voor de school-
fotograaf. Deze komt op 16 
maart 2023. 
 
Wijzigingen gegevens 
Het wil wel eens voorkomen dat 
er persoonlijke gegevens wijzingen. Denk aan adres, 
email, nieuw 06-nummer, medicatie die wordt 
gewijzigd etc. We zouden u willen vragen om dit, mocht 
dit aan de orde zijn, zo snel mogelijk aan de leerkracht 
door te geven. 
 
Kinderboekenweek/voorleeswedstrijd 
Afgelopen dinsdag is de Kinderboekenweek weer 
feestelijk geopend. Dit jaar hebben we met z’n allen 
genoten van een echte slapstick. Dit was niet alleen 
heel grappig, maar ook erg leerzaam. Wist u 

bijvoorbeeld dat als je een bananenschil in de bosjes 
gooit, het 2-3 jaar duurt voordat het is verdwenen? En 
dat een leeg chips zakje daar wel 75 jaar over doet…. 
Dus gooi je rommel in de afvalbak en houd het Gi-Ga-
Groen!!  
In het kader van de KBW vindt op vrijdag 14 oktober de 
voorleeswedstrijd plaats voor de leerlingen in groep 7 
en 8. Dat wordt vast weer spannend… We houden u op 
de hoogte.  
Als u op onderstaande link klikt, kunt u gezellig samen 
het Kinderboekenweek lied zingen. 
Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (Songtekst) - 
YouTube 
We willen u tot slot nog even wijzen op de vele leuke 
activiteiten die de verschillen (kinder)boekenwinkels 
en bibliotheken aanbieden. 
 
Informatieavond 
U heeft inmiddels al een uitnodiging voor de 
informatieavond van dinsdag 11 oktober a.s. 
ontvangen. Uw kind(eren) zal/zullen u dan alles 
vertellen over hun leerjaar en hun klas(lokaal). 
We hopen alle ouders tussen 17.00 en 18.15 uur te 
ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
Fietscontrole 
De dagen worden steeds korter, kouder en natter. Des 
te belangrijker om op pad te gaan met een veilige, 
gecontroleerde fiets. Daarom staat op woensdag 26 
oktober (na de herfstvakantie) de fietscontrole 
gepland. Op die dag vragen we alle kinderen op de fiets 
naar school te komen, zodat elke fiets gecontroleerd 
kan worden! (staat verkeerd in de jaarplanner!) 
De verkeerscommissie is nog steeds op zoek naar 
nieuwe mensen die kunnen helpen om de omgeving 
van  onze school verkeersveilig te houden… 
U kunt zich opgeven via de mail bij juf Marijke 
(m.vanderlaan@obsdepoolster.com of juf Sanne 
(s.vanderlaan2@obsdepoolstser.com). 
 

 
Agenda 
Ma 10-10 Inloopweek groep 1/2b 

Cultuurmenu groepen 1/2 
Di 11-10 Informatieavond 
 11-10 Ontdeklab groep 4b 
wo 12-10 Handbal toernooi meisjes (Hullen) 
vr 14-10 Voorleeswedstrijd  
 14-10 Afsluiting kinderboekenweek 
ma 17-10 Herfstvakantie  t/m 21 oktober 
ma 24-10 Inloopweek groep 1/2c 
  Leefstijl thema 2 
wo 26-10 Handbal toernooi jongens (Hullen) 

Fietscontrole 
do 27-10 Algemene ledenvergadering OV 
  Cultuurmenu: Massimo groep 5a+b 
vr 28-10 Cultuurmenu groep 6a 
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Over verkeersveilig gesproken…. We willen u en uw 
kinderen vragen om, als u op de fiets komt, bij het 
fietspad af te stappen en met de fiets aan de hand 
verder te lopen tot de plek waar u/uw kind ‘m neerzet. 
Ook bij het naar huis gaan zouden we het prettig vinden 
te lopen met de fiets aan de hand tot aan het fietspad. 
Alvast bedankt! 
 
Leefstijl thema 2: Praten en luisteren 

Na de herfstvakantie wordt er in 
alle groepen gestart met thema 2 
van Leefstijl. Dit thema gaat over 
communicatie; over praten, 
luisteren en stil zijn. De methode 
Leefstijl werkt met een doorgaande 
leerlijn, de kinderen leren steeds 
meer over communiceren. Zo 
wordt er o.a. geoefend met; hoe je 

goed kan luisteren naar de ander, welke vragen je kan 
stellen, over non verbale communicatie, hoe 
communiceer ik online, “zakelijk” telefoneren en jezelf 
presenteren in een groep. 
Tip: stel eens een andere vraag aan je kind, dan “hoe 
was het op school?” 
Bijvoorbeeld: Noem één ding dat je hebt geleerd 
vandaag, Heeft iemand vandaag iets grappigs gedaan, 
Met wie heb je samen gewerkt en hoe ging dat. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Vanuit de OV de volgende uitnodiging: 

Cultuurmenu 
De komende weken staat er een drietal activiteiten van 
het cultuurmenu op het programma.  
 
De groepen 1/2 gaan maandag 10 oktober naar een 
muzikale voorstelling met poppen. Deze voorstelling is 

gebaseerd op het boek: “Een ober van niks” van Tjibbe 
Veldkamp. 
 
De groepen 5 krijgen Massimo op bezoek: 
Al eeuwen verdient verhalenverkoper Massimo zijn 
brood met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer vol 
schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en 
jaarmarkten over de hele wereld. Maar de tijden zijn 
veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto's en 
automaten. En dat is ook leuk. Maar niet voor Massimo. 
 
De groepen 6 gaan aan de slag met Verkuno. Wat dat 
precies inhoudt is nog een verrassing. 
 
Ontdeklab groepen 4 

Deze week is groep 4a 
gestart met het 
ontdeklab. De kinderen 
zijn bezig geweest met: 
* het programmeren van 
Beebots 
* Coding Awbie; een klein 
monstertje dat opzoek 
moet naar aardbeien 
(ook programmeren) 
* het maken van 
stroomkringen.  
Volgende week dinsdag 

mogen de kinderen van groep 4b hiermee aan de slag. 
  
Een opkikkertje 
Onze eigen Bas uit groep 6a is sinds kort ambassadeur 
van de stichting “Opkikker”. Bas heeft ons even 
uitgelegd wat deze stichting doet: 
“Stichting “Opkikker” organiseert een leuke dag/leuke 
activiteit voor 
kinderen die ernstig 
ziek zijn, of waarvan 
de ouders/ 
gezinsleden ernstig 
ziek zijn.” Bas heeft 
een kartonnen koker 
meegenomen en op 
de bar in het Klokhuis 
gezet. Hier kunt u 
gebruikte mobieltjes 
in doen. Het geld dat 
dit oplevert wordt 
weer gebruikt voor 
het organiseren van 
een mooi dag! 

 
 

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

Beste ouders/verzorgers, 
We hebben donderdag 27 oktober 2022 een 

Algemene Ledenvergadering van de 
Oudervereniging. De vergadering vindt om 20:00 
uur plaats op school. Alle ouders/verzorgers zijn 
hierbij van harte welkom.  
 
De oudervereniging organiseert en begeleidt 

evenementen en activiteiten op school. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage 
die wij als oudervereniging elk jaar vragen.  
Agenda: 

1. Opening, vaststellen agenda 

2. Notulen vergadering  9 november 2021 

3. Financieel jaarverslag 

4. Verslag kascommissie 

5. Nieuwe kascommissie 

6. Activiteiten jaarverslag 

7. Aantreden/Aftreden bestuursleden 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

Hartelijke groet, 
Heidi Broertjes, voorzitter Oudervereniging   
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