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Jaargang 32 nummer 1 INFO 28-08-2020 
 

 
We zijn weer begonnen! 
Het lijkt alsof we alweer een hele tijd aan de slag zijn, maar 
nog maar 11 dagen geleden openden we met elkaar het 
schooljaar. Onder begeleiding van dansjuf Lina van 
Fitnesscentrum Roden gingen de voetjes van de vloer. In 
recordtempo, iedere bouw danste 15 minuutjes, werd het 
nummer Jerusalema aangeleerd.  

 
Voor de ene leerling was de openingsdans een leuk 
weerzien met al zijn klasgenoten en voor de ander was het 
de allereerste schooldag. Wij heten hen allen van harte 
welkom op De Poolster en we hopen dat zij zich allemaal 
snel op hun gemak gaan voelen bij ons op school. Ook alle 
andere leerlingen van onze school wensen wij een heel fijn 
en leerzaam schooljaar! 
 
Kennismakingsgesprekken 
De afgelopen week heeft al een groot deel van de 
kennismakingsgesprekken met ouders plaatsgevonden, 
volgende week volgt er nog een heel deel.  Het doel van dit 
gesprek is met name om uw kind zo snel mogelijk goed te 
leren kennen, de overgang van groep naar groep zo soepel 
mogelijk te laten verlopen en om de ‘kindkenmerken’ zo 
goed mogelijk in beeld te krijgen, zodat de kinderen 
optimaal kunnen worden begeleid.  
 
Wij zijn op dit moment aan het nadenken hoe we de 
jaarlijkse informatieavond gaan organiseren. Wij zullen u 
hierover op korte termijn informeren.  
 

 
Leefstijl De groep? Dat zijn wij! 
Zoals u weet wordt er door de gehele school gewerkt aan 
sociale vaardigheden met behulp van de methode 
Leefstijl, met Leefstijl worden leerlingen bewust gemaakt 
van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren 
ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. 
Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei 
activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met 
elkaar omgaan’ versterken. Bij de start van dit schooljaar 
staat in alle groepen het creëren van een goede 
groepssfeer centraal. Als de sfeer goed is, voelen kinderen 
zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun 
leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling 
en de creativiteit binnen de groep. Thema 1 heet dan ook 
heel toepasselijk De groep? Dat zijn wij! 

 
Corona | Binnenkomst 
Ouders mogen de school alleen betreden via de 
hoofdingang. Bij binnenkomst (met of zonder afspraak) 
tijdens schooltijden meldt u zich via de deurbel. Bij de 
ingang zult u daarnaast een aantal gezondheidsvragen 
moeten beantwoorden, de zogenaamde triage. Voor de 
KidsCasa-ouders ligt er na schooltijd een bel op de tafel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 28-08 INFO #1 
Ma 31-08 Kennismakingsgesprekken week 2 
Wo 09-09 Start Jantje Beton groepen 4 t/m 7 
Do 10-09 Vergadering MR 
Vr 11-09 INFO #2 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://vimeo.com/448665745
https://vimeo.com/448665745
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Corona | Brengen bij regen 
De afgelopen week waren de weergoden ons niet altijd 
even gunstig gezind. Op meerdere dagen ging ’s ochtends 
de regenbel, de kinderen mogen op dat moment direct de 
school in. Ook de kleutergroepen lopen op dat moment 
gelijk door naar binnen. Bij de ingang staat meester Bart 
of juf Heleen en bij de kapstokken worden zij hierna 
opgevangen door hun eigen juffen. Dit loopt als een trein, 
het is wel jammer dat u soms niet even om het hoekje kunt 
kijken…   
 
Corona | Goede-doelen-acties 
Ieder jaar doen wij in september mee aan twee acties voor 
het goede doel. De groepen 4 t/m 7 verkopen lootjes voor 
Jantje Beton en de groepen 8 doen mee aan de 
kinderpostzegelactie. De Jantje Beton actie, waar de 
kinderen niet huis-aan-huis lootjes hoeven te verkopen 
zal doorgaan. De kinderpostzegelactie zal niet doorgaan, 
omdat wij het niet verantwoord  vinden om de kinderen 
in deze tijd langs de deuren te laten gaan.  
 
Corona | Hoofdluis 
De luizenmoeders kunnen op dit moment nog niet de 
school in. Vorig schooljaar zijn we al gestart met een 
geavanceerd digitaal systeem om luizen op te sporen, klik 
hier voor een digitale test. Helaas geeft dit systeem niet 
altijd een betrouwbaar resultaat, vandaar dat we u willen 
vragen om thuis ook nog even handmatig te controleren. 
Via deze pagina van het RIVM vindt u meer informatie 
over hoe te pluizen.  
 
Corona | Sportactiviteiten 
De schoolsporttoernooien gaan tot de kerstvakantie niet 
door. Vooralsnog betekent dit dat het handbaltoernooi 
voor de groepen 8 en het zwemcircuit voor de bovenbouw 
helaas niet door kunnen gaan.  
 
Personele mededelingen 
Juf Wyni heeft haar werkzaamheden de afgelopen weken 
gelukkig weer grotendeels kunnen oppakken. Zij zal de 
komende week hierbij nog ondersteund worden door 
meester Anko en juf Thérèse.  
 
Juf Paulien zal de komende tijd fysiek nog afwezig zijn, 
vanaf huis zal zij een deel van haar werkzaamheden 
digitaal kunnen uitvoeren. Haar andere werkzaamheden 
worden deels opgepakt door juf Mariken, daarnaast zijn 
we op zoek naar een oplossing voor de plusklassen, zodat 
deze ook weer zo snel mogelijk fysiek kunnen opstarten. 
 
 

 
Met de huidige coronamaatregelen, waarbij 
iedereen met coronagerelateerde klachten 
thuisblijft, voorzien we de komende tijd een groter 
tekort aan leerkrachten. De wachttijd voor het 
testen neemt op het moment dusdanige vormen 
aan, dat het zo kan zijn dat wij collega’s met lichte 
gezondheidsklachten zo maar een week zouden 
moeten missen. Wij vrezen dat wij dit niet altijd 
meer kunnen opvangen.  
 

 
 

Vacatureruimte OV 
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 Marije Bosma: 
marijebosma@hotmail.com. 
 
Getrouwd met een aap? 
Het gonst al een tijdje door het dorp; onze gymmeester 
Harry schijnt getrouwd te zijn met een aap. Tijdens, hoe 
toepasselijk, het spelen van apenkooi, lag er ineens een 
bananenschil middenin onze gymzaal. En toen kwam de 
aap uit de mouw, meester Harry had ons al die tijd voor de 
gek gehouden. Hij is al 25 jaar gelukkig getrouwd met zijn 
Annemarie, en dat is zeker geen aap.  

 
Camping De Poolster 
Bij de groepen 3 is bij de start van het schooljaar een 
camping geopend. Het kan hier dus zomaar gebeuren dat 
je twee chillende kinderen op het strand treft. 
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Jantje Beton 
Onze school komt in actie voor meer spelen. De kinderen 
van de groepen 4 t/m 7 gaan lootjes verkopen van De 
Kleine Jantje Beton Loterij van 9 t/m 23 september. 50% 
van de opbrengst is voor spelen en bewegen op het 
schoolplein. En 50% is voor projecten van Jantje Beton. 
 
Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk. 
Misschien nog wel veel belangrijker dan rekenen of 
schrijven. Door te spelen krijgen kinderen namelijk de 
beweging die ze nodig hebben voor een gezonde 
ontwikkeling. En tegelijkertijd leren ze allemaal belangrijke 
dingen, zoals vrienden maken, omgaan met tegenslagen en 
lak hebben aan vervelende mensen. Dingen die later best 
nog wel eens van pas komen. Toch wordt spelen door 
tijdgebrek en te weinig speelplaatsen steeds minder 
vanzelfsprekend. Kinderen moeten steeds meer en spelen 
steeds minder. 3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts een 
keer per week buiten. Daar doet Jantje Beton iets aan. Met 
De Kleine Jantje Beton Loterij. 
 
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! 
 
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat een heleboel 
dingen niet door konden gaan. De Kleine Jantje Beton 
loterij gelukkig wél! Alleen gaat de verkoop via machtiging 
wel iets anders dan normaal. Want de veiligheid van de 
leerlingen en lotenkopers staat voorop! De kinderen 
krijgen vooraf in de klas uitleg, daarnaast ontvangt u via 
mail informatie. 
 
Dit jaar zal het geld dat de kinderen inzamelen gebruikt 
worden om een sport- en spelgedeelte op het 
bovenbouwplein aan te leggen. De plannen liggen al 
klaar… 

   
Vragen of onduidelijkheden 
Het is in deze tijd niet altijd even makkelijk om in contact 
te zijn met elkaar. Mochten er vragen of onduidelijkheden 
zijn, dan horen wij dat graag.  
 
U kunt de leerkrachten telefonisch (na schooltijd) of via de 
mail benaderen. Laten we er samen het beste van blijven 
maken!  
 
 
 
 
 

Ontruimingsoefening 
Afgelopen dinsdag hielden wij onze jaarlijkse 
ontruimingsoefening. Onder leiding van de BHV’ers waren 
de kinderen binnen no time de school uit. Ondanks dat we 
hopen dat het nooit nodig zal zijn, is het goed dat iedereen 
weet hoe er gehandeld moet worden in noodsituaties.  

 

In en uit de buurt 

 
Junior Energiecoach: met energie kun je lachen! 
De gemeente Noordenveld doet mee aan Junior 
Energiecoach. Voor de vierde keer alweer! Een leuk en 
leerzaam spel voor het hele gezin om thuis makkelijk 
energie te besparen. Voor een schoner milieu en een 
vollere portemonnee. 
 
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke week 
staat in het teken van een andere opdracht. In het spel 
komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes 
van de bekende Varkentje Rund online. Deze gaan 
vergezeld van leuke en geheime opdrachten, winacties, 
interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op 
lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte 
Junior Energiecoaches! De inschrijving is op 17 augustus 
geopend en sluit op 27 september. 
 
Verdere informatie over dit spel vindt u op de website 
www.juniorenergiecoach.nl. 
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