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Maestro Polaris 
Precies een week geleden trad ons eigen schoolkoor en 
schoolorkest op. ’s Middags en ’s avonds speelden en 
zongen zij de pannen van het dak! Onder begeleiding 
van een groep enthousiaste muziekouders werd het een 
heel mooi concert. De een stond voor het eerst op het 
podium en voor de ander was het al bijna gesneden 
koek. Samen zingen en samen muziceren vergt niet 
alleen een stukje muzikaliteit, maar minstens zo 
belangrijk is het samenwerken; goed luisteren naar 
elkaar, elkaar zien en de ene keer volgen en de andere 
keer leiden. En dat muziek verbindt, dat is een 
understatement. Wat hebben we met elkaar genoten 
van alle bijdrages. Klik op de onderstaande afbeelding 
voor een korte impressie van ons middag- en 
avondconcert. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» We kijken terug op een zeer geslaagde editite van ons 
schoolconcert. Carolien, Chris, Christiaan, Femke, Gert, 
Laura, Inge, Jeroen en Jolanda; bedankt voor weer een 
fantastisch Maestro-jaar!  

 
Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar 
versterking van onze ouderband. Er is namelijk een 
aantal muzikanten die gaat stoppen vanwege 
schoolverlatende kinderen. Vindt u het leuk om eens 
mee te komen spelen en op deze manier iets te 
betekenen voor de school? Geef u dan op bij juf Inge; 
i.coehoorn@obsdepoolster.com.  

 
Agenda 
Vr 17-06 INFO #18 
Ma 20-06 Cito-afname week 2 

Inloopweek groep 1/2c 
Wo 22-06 Peanutbaltoernooi groepen 8 

Schoolreis groepen 3 
Vr 24-06 Open podium groep 1/2c 

Open podium groep 6b 
Ma 27-06 Inloopweek groep 1/2d 

Oudergesprekken week 1 
Wo 29-06 Margedag | Alle kinderen vrij 
Vr 01-07 INFO #19 

Open podium groep 1/2d 
Open podium groep 6a 

   

Digitale jaarplanner  
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Open podium groep 1/2a | Circus Hagelslag 
Het was vorige week vrijdag een bijzondere dag voor de 
ouders van de kinderen uit groep 1/2a, zij waren 
namelijk uitgenodigd voor een circusoptreden. Circus 
Hagelslag had zijn tent opgezet in onze school. Bij deze 
willen we de artiesten van het circus bedanken voor hun 
komst naar onze school, fantastisch gedaan! 

 
Open podium groep 1/2b | Uit de kunst! 
Het circus had de tent nauwelijks verlaten toen het de 
beurt was aan een kunstenaarsgroep. Deze keer 
mochten de ouders van groep 1/2b komen om dit 
spektakel te komen aanschouwen. Uiteindelijk bleef het 
niet alleen bij kijken, de toeschouwers mochten ook nog 
eens zelf meedoen! Een compliment voor alle rare 
kwasten uit deze groep! 

 
Schoolreis groepen 1 en 2 
Vorige week dinsdag gingen de groepen 1 en 2 op 
schoolreis. Nadat ze eerst in een (parkeer)plaatselijke 
file kwamen te staan, gingen ze met elkaar naar 
Bakkeveen, een hele dag met elkaar ravotten in de 
speeltuin. Wat hadden ze een plezier met elkaar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cito-toetsing 
Deze week en aankomende week maken de kinderen 
van de groepen 3 t/m 7 hun Cito-toetsen. We gebruiken 
deze toetsen om ons eigen onderwijs te evalueren en 
om te kijken wat uw kind nodig heeft om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Tijdens de oudergesprekken zullen 
de meest recente resultaten besproken worden. 
 
Stem op Nastia! 
Op 4 september wordt tijdens het Wat ’n Kunst Festival 
in Roden een talentprijs uitgereikt. Nastia uit groep 8b 
is hiervoor genomineerd met het door haarzelf 
geschreven boek. U heeft hier meer over kunnen lezen 

INFO #16  Vindt u Nastia nou net zo’n topper als wij, 
dan kunt u op haar stemmen via 

http://kunstencultuurprijs.nl/  

 
50 balonnen voor Janetta! 
Afgelopen woensdag werd onze schoonmaakster 
Janetta 50. Vanaf deze plaats namens het hele team 
nogmaals van harte gefeliciteerd!  
 
 
 
 
De winkelstraat is geopend 
In de vorige INFO heeft u kunnen lezen over de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 prachtig eigen kunstwerk gemaakt van speksteen. 
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Natuurwerkplaats Norg 
De afgelopen weken zijn de groepen 4 en 6 naar de 
Natuurwerkplaats in Norg geweest om waterdiertjes te 
zoeken onder begeleiding van een boswachter en een 
vrijwilliger van het IVN. Met een schepnet en een loep 
in de aanslag werd er van alles verzameld. De kinderen 
vonden onder andere kikkervisjes, een echte kikker, 
bloedzuigers, torretjes, slakjes, schorpioentjes, een 
geelgerande watertor en nog veel meer. Binnenkort zijn 
de groepen 5 aan de beurt.  

 
Opening winkelstraat 
Het is een drukte van belang in de gangen van de 
onderbouw. Hoewel gangen…vanaf maandag zijn de 
gangen omgetoverd tot een heuse winkelstraat: de 
Sterrenstraat! In de winkelstraat zijn een museum, een 
bloemenwinkel, een ijssalon, een fietsenwinkel, een 
tuincentrum en een letterwinkel. Hier kunnen de 
kinderen van de groepen 1 t/m 3 de komende periode 
naar hartelust winkelen. Een mooie vorm van 
groepsdoorbroken werken. De officiële opening werd 
verricht door meester Bart die met een lange 
boodschappenlijst direct even een goede slag heeft 
kunnen slaan! 

 

Lapbooks landenproject 
De groepen 6 en 7 hebben we vorige week hun 
landenproject afgesloten. Elk groepje, bestaande uit 
een mix van leerlingen uit de vier groepen, heeft zich de 
afgelopen periode verdiept in een zelfgekozen land en 
hier een lapbook van gemaakt. Deze lapbooks zijn 
vanmiddag gepresenteerd aan de andere groepjes. De 
komende periode liggen de lapbooks ter inzage in de 
gang bij de groepen 6 en 7. Rondom de 
oudergesprekken kunt u hier wellicht een kijkje in 
nemen. 

 

In en uit de buurt 

 
Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld    
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is 
straks meetellen! Schoolgaande kinderen kosten 
tegenwoordig veel geld. Zeker in deze tijd kan het lastig 
zijn om dit financieel allemaal op te brengen. 
 
Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld kan u 
mogelijk helpen? Gezinnen met een laag inkomen 
kunnen een vergoeding krijgen voor onder andere 
zwemlessen, zwemabonnement in de zomer, een fiets, 
schoolspullen, lidmaatschap of kleding van een 
sportvereniging of culturele activiteiten.  
 
Wilt u meer informatie? De stichting is bereikbaar via 
mail info@wn.leergeld.nl of telefonisch op 06-
15337620 (maandag t/m donderdag, 9.00-11.00). 
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