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

 
 

Jaargang 30 nummer 16 INFO 17-05-2019 
 

 
Klussendag 
Op zaterdag 25 mei organiseert de schoolpleincommissie 
een klussendag. Op deze klussendag zullen er onder 
andere houtsnippers worden gestrooid op ons 
voedselpad. Daarnaast zal er vooral veel regulier 
onderhoud plaatsvinden. Alle hulp is deze dag welkom, 
zoals u weet: vele handen maken licht werk. U kunt zich 
opgeven via postbus@obsdepoolster.com. De lunch wordt 
verzorgd.  
 
IEP Eindtoets 
Zoals u heeft kunnen lezen in INFO #14 hebben de 
kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Afgelopen 
week ontvingen wij de score. Net als de afgelopen jaren, 
lag deze én boven het landelijk gemiddelde én boven de 
inspectienorm. Kortom, een score om trots op te zijn! 
 
Meesters- en juffendag 
Vorige week vrijdag waren toevalligerwijs alle juffen en 
meesters jarig, uiteraard was dit een goede reden voor een 
feest! In verband met de weersvoorspellingen vond het 
feestje vooral binnen plaats, dit mocht de pret echter niet 
drukken. De juffen en meesters willen alle kinderen 
bedanken voor de geweldige dag! 
 
 
 
 
 

 
Drents Veiligheidslabel verlengd! 
Afgelopen week werd de toekenning van ons 
Veiligheidslabel herzien. Dit kwaliteitskeurmerk wordt 
toegekend aan basisscholen die verkeersveiligheid een 
vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Hierbij kunt u 
onder andere denken aan verkeerslessen, maar ook het 
streven naar een verkeersveilige omgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de 6 criteria waarnaar gekeken werd is de 
aanwezigheid van een activiteitenjaarplan met praktische 
lessen en projecten. Hierbij kunt u onder andere denken 
aan de Streetwise-dag in januari (zie foto), het dode hoek 
project in groep 8 (zie onderstaande stukje), maar ook de 
bonbon-actie in samenwerking met de politie bij de start 
van het schooljaar.   
 
Met onze fantastische verkeerscommissie, die jaarlijks 
zorgdraagt voor een mooi en evenwichtig 
verkeersprogramma, was de uitkomst van de herziening 
niet erg verrassend. Ook voor de komende 3 jaar is het 
veiligheidslabel aan De Poolster toegekend! 
 
Dode hoek project 
De kinderen van groep 8 kregen afgelopen woensdag een 
dode hoek les. De provincie Drenthe en de gemeente 
boden deze praktische les aan. Onder het motto Samen 
richting nul verkeersslachtoffers streeft de provincie naar 
minder verkeersslachtoffers, ook in de dode hoek van 
vrachtwagens en andere grote voertuigen. 
 
Met een speciale app kunt u ook thuis samen met uw kind 
ontdekken waar de dode hoek is. 

 
Agenda 
Vr 17-05 INFO #16 
Za 18-05 World Robot Olympiad 
Di 21-05 Schoolreis groepen 4 

CM 5-6: Spoken word 
Wo 22-05 Schoolfotograaf 
Vr 24-05 Open podium groep 5b/6a 
Za 25-05 Klussendag 
Ma 27-05 Schoolkamp groep 7 ⋙ 
Di 28-05 Schoolreis groepen 5 

Vergadering OV 
Wo 29-05 CM 4b: Rondje om de Brink 

Schoolreis groepen 3 
Schoolkamp groep 7 ⋘ 
INFO #17 

Do 30-05 
Hemelvaartvakantie 

Vr 31-05 

Ma 03-06 Studiedag team | Alle kinderen vrij 

   
Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Maestro Polaris 
Op 18 april vond ons jaarlijkse concert plaats. Voor de 11e 
editie van Maestro Polaris stonden optredens van het 
koor en muzikantengroepjes op het programma, maar 
liefst 70 kinderen brachten hun talent ten gehore. Onder 
toeziend oog van onder andere initiators van het eerste 
uur Ron Schrijver en Jan Timmer, maakten de kinderen er 
op De Ronerborg een waar muziekfeest van.  

 
Naast de afzonderlijke nummers van het koor en orkest, 
bestond de grote klapper dit jaar uit een gezamenlijk 
orkest- en koorstuk. Dirigent Gert Meiborg arrangeerde 
speciaal voor het koor en orkest het nummer Shotgun van 
George Ezra. De kinderen lieten op het podium zien hoe 
fantastisch het is om samen muziek te maken! 

 
Het slotakkoord was voor de muziekclub die de kinderen 
in de afgelopen periode heeft begeleid. Deze club bestaat 
uit een heel aantal enthousiaste ouders en leerkrachten. 
Samen met het publiek werd het nummer Iedereen is van 
de wereld gezongen. We kunnen terugkijken op weer een 
zeer geslaagde editie. Vanaf deze plek willen we nogmaals 
iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen! 
 
De plank gemist geraakt 
Wellicht heeft u na de vakantie een aantal veranderingen 
op onze pleinen gezien. Naast dat onze 
boomfeestdagbomen al bijna allemaal in bloei zijn, heeft 
een club enthousiaste ouders ervoor gezorgd dat er op de 
wal en op het voorplein houten hekwerken zijn gekomen. 
Tijdens de klussendag zullen we dit verder op gaan 
pakken. Op het voorplein is daarnaast een extra 
moestuinbak gemaakt, zie het kopje Groei en bloei in deze 
INFO.  
 
 
 

Groei en bloei 
Hoe groeien de planten en de bomen en wat is er nodig om 
ze te laten groeien? De groepen 3 en 4 proberen hier 
antwoorden op te vinden tijdens hun jaarlijkse groei- en 
bloeiproject. Dit doen ze niet alleen uit een boekje, de 
kinderen hebben namelijk ook allemaal zaden gezaaid en 
zelf opgekweekte stekjes geplant in onze 
moestuinbakken. En nu maar afwachten… 

 
Cultuurmenu 3-4 Rondje om de Brink 
De afgelopen woensdagen hebben bijna alle groepen 3 en 
4 meegedaan aan het rondje om de Brink. Op 27 mei mag 
groep 4b nog.  Hieronder ziet u een impressie van het 
rondje dat een deel van groep 4a heeft gemaakt. In het 
Scheepstra Kabinet, de Havezate Mensinge, Catharinakerk 
en het Speelgoedmuseum Kinderwereld ervaarden de 
kinderen hoe het leven rond 1910 eruit zag.  Vier thema’s 
kwamen hierbij telkens terug: wonen, spelen, school en 
geloof van vroeger. Een hele mooie manier om de 
geschiedenis tot leven te brengen.  
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Schoolkorfbal 
Afgelopen maandag- en dinsdagavond vond het jaarlijkse 
scholenkorbaltoernooi plaats. Een heel aantal kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8 deed hier aan mee. We kunnen 
terugkijken op twee gezellige, sportieve avonden. Goed 
gedaan allemaal! Een van de teams uit groep 6 sleepte 
zelfs een beker in de wacht. 

 
Van het kernteam Vorderingen Rodermarktwagen 
Graag willen wij iedereen een update geven over de 
nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft de 
Rodermarktwagen van school. Ook zullen we een korte 
uitleg geven over wat El Dorado nou eigenlijk is.  
 
Wat is El Dorado?  
El Dorado (De Vergulde) of Eldorado is een mythisch 
goudland dat zou zijn gelegen in Zuid-Amerika. De 
Spaanse conquistadores, die zich al veel goud hadden 
eigengemaakt, vernamen in de 16e eeuw van de indianen 
van een koning die zich in het meer Parima zou baden en 
telkens geheel bedekt met goud zijn bad zou beëindigen: 
de Gouden Man of El (Hombre) Dorado in het Spaans. De 
conquistadores gingen direct op zoek naar dit goudmeer 
Parima. Mogelijk vertelden de indianen de legende vooral 
om van de goudzoekers af te zijn, maar dan heeft dat 
verhaal toch niet genoeg gewerkt: het trok juist veel 
avonturiers aan. >> 

>> Het nieuws verspreidde zich snel en er werden veel 
expedities op touw gezet, ook door Nederlanders, Fransen 
en Engelsen. Er werd tot diep in de 18e eeuw gezocht in 
Colombia, Venezuela, Brazilië, Suriname en Guyana, maar 
ondanks de vele geruchten over mogelijke vindplaatsen 
bleek El Dorado onvindbaar. 
 
Oproep 
Wij hebben al verschillende bedrijven die aangegeven 
hebben ons te willen sponsoren. Hier zijn wij erg blij mee! 
Natuurlijk zijn meer sponsoren, in welke vorm dan ook, 
van harte welkom! Heb je ons nog niet gesponsord maar 
wil je dat wel graag doen? Neem dan contact op met 
Fardouw Oenema, 06-36330969.  
 
Daarnaast zijn wij heel specifiek op zoek naar stoffen voor 
het kledingteam. Heb je nog wat in de kast liggen wat je 
kan missen? Wij kunnen het goed gebruiken en horen het 
dan graag! Ook ander materiaal, voor het bouwen of 
knutselen, is welkom!  
 
Contact over bovenstaande punten kun je opnemen met 
Wendy van Faassen (1B, wendyvf@gmail.com, 06-
41682248), Monica van Engen (1C, 
m.oosthof@gmail.com, 06-10278347) of met Josina 
Klaassens (1B, j_brander@outlook.com, 06-11082369).  
 
Bouwen 
Inmiddels is het bouwteam gestart met de realisatie van 
de wagen. Afgelopen dinsdag was de eerste bouwavond. 
Speciaal voor deze avond was er een aftrap geregeld. De 
spullen hebben een plek gekregen en op moment van 
schrijven zijn wellicht de eerste spijkers al geslagen! Vanaf 
nu zal er elke dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 
gebouwd worden. 
 

In en uit de buurt 

 
Recreanten dames/moeders VV-Roden zijn op zoek 
naar nieuwe teamgenoten! 
Wie komt er mee trainen op vrijdagavond van 19.30u tot 
20.30u! Ervaring of geen ervaring, conditie of geen 
conditie het maakt niets uit! Goede training, lol met elkaar 
en lekker voetballen. Wil je het een keer proberen?  
 
Stuur even een berichtje of bel voor informatie naar  
06-13855560 
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