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Nationaal Voorleesontbijt 
Een politieagent, een brandweerman en de 
burgemeester… Het klinkt als het begin van een goede 
mop, dat was het in dit geval niet. Dit waren namelijk de 
gasten die ons vorige week woensdag digitaal kwamen 
voorlezen, het was de aftrap van de Nationale 
Voorleesdagen 2022. Alle kinderen genoten tijdens het 
voorlezen van een door de Albert Heijn aangeboden 
ontbijtje. Voorlezen is ontzettend belangrijk, want we 
weten dat dit een positief effect heeft op de 
taalontwikkeling. En de taalontwikkeling heeft weer een 
enorm grote invloed op de rest van onze ontwikkeling. 
In deze uitgave van het NCJ leest u meer over de 

succesfactoren van het voorlezen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudergesprekken 
De komende week zult u door de leerkracht van uw kind 
worden uitgenodigd voor het voortgangsgesprek. 
Tijdens dit gesprek worden in de groepen 3 t/m 8 onder 
andere de meest recente niet-methodetoetsen (de 
Cito’s) besproken. Vooraf zult u weer een overzichtje 
ontvangen met deze resultaten. De oudergesprekken 
zijn digitaal via Google Meet.   

 
De hoogte in 
Vorige week donderdag hield Reyco uit groep 4b zijn 
spreekbeurt over basketbal. Aansluitend op de 
spreekbeurt kregen de kinderen basketballes van 
basketbaltopper Thomas Koenis van Donar. Deze dag 
kon voor de kinderen (en ook trouw Donarfan meester 
Harry) niet meer stuk!  

 
Op reis in de onderbouw 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn op reis. De één 
op ruimtereis, de ander op weg naar de jungle en weer 
een andere groep gaat op reis in de tijd. Dit thema sluit 
onder andere aan bij de eerste lessen die de kinderen 
uit de groepen 3 krijgen uit Blink. Alle onderbouwers 
mogen deze periode, nog meer dan anders, 
ontdekkingsreiziger zijn. Hieronder ziet u een foto van 
Mylène en Quinten die de BeeBot op reis laten gaan.  

 
Agenda 
Vr 04-02 INFO #10 
Wo 09-02 CM 6a: De kinderkolonie 
Do 10-02 CM 6b: De kinderkolonie 
Vr 11-02 Open podium groep 4a 
Ma 14-02 Oudergesprekken week 1 van 2 

Basketbaltoernooi groepen 8 
Do 17-02 INFO #11 

Start voorjaarsvakantie 
Vr 18-02 Margedag | Alle kinderen vrij 

   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Zegt het voort: Open huis Rondleidingen op afspraak 
Dit jaar kunnen we helaas geen open huis organiseren 
voor nieuwe ouders. Uiteraard willen we deze nieuwe 
ouders wel de mogelijkheid geven om kennis te maken 
met De Poolster. Daarom worden er rondleidingen 
gegeven op afspraak.  
 
Cultuurmenu: De kinderkolonie 
De kinderen van de groepen 6 hebben volgende week 
eindelijk weer een keer een uitje. Ze gaan met de bus 
naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. De 
kinderen gaan hier kennismaken met de Maatschappij 
van Weldadigheid en het dagelijks leven van de 
weeskinderen in de gestichten. Dat doen ze op een 
unieke locatie: één van de originele gestichten uit 1823. 
In het gebouw ontdekken de leerlingen hoe het leven 
van de weezen, vondelingen en verlaten kinderen eruit 
heeft gezien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar kwamen deze kinderen vandaan, hoe waren ze 
ondergebracht en waar sliepen ze? Wat (en hoe) aten 
ze, wat voor kleren droegen ze en wat leerden ze op 
school? Hoe was het gesteld met hun gezondheid, wie 
zorgde er voor hen en wat voor werk moesten ze doen?  
 
Laat je wisbordje maar zien! 
Tijdens de afgelopen margemiddag zijn we onder 
andere met het team in gesprek geweest over de 
wisbordjes. In de groepen 3 t/m 8 worden deze ingezet 
om snel zicht te krijgen op wat alle kinderen denken. Het 
basisidee is dat de kinderen naar aanleiding van een 
vraag hun antwoord op hun bordje schrijven en daarna 
allemaal tegelijk laten zien. Hierdoor krijg je als 
leerkracht in één klap heel veel feedback over de 
verscheidenheid aan gedachten in de klas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouden momenten 
Onderstaand ziet u Marnix en Bram die druk aan de slag 
zijn met hun aardrijkskundeproject over dierentuinen. 
Samen zijn ze een dierentuin aan het ontwerpen met 
alleen maar dieren die passen binnen het 
woestijnklimaat. Hier komt een aantal vaardigheden 
mooi samen; creativiteit, informatievaardigheden en 
samenwerking.   

 

In en uit de buurt 

 

Mega-Workshop-Dag Norg 
Op dinsdag 22 februari aanstaande organiseert 
Beweegdorp Norg een Mega-Workshop-Dag. Deze dag 
is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Zowel 
’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, 
verrassende, spannende, creatieve en muzikale 
workshops voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een 
keuze uit drie verschillende onderdelen. Het 
ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en er staat 
breakdance, boksen, apenkooi, tekenen als Picasso, 
bouwen met Lego en swingen & zingen op het 
programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun 
je kiezen uit lasergamen, springen op de tumblingbaan, 
allesbal (een supertof spel!), tekenen op muziek, een 
collage van dierensporen maken en lekker drummen. 
 
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen 
voor het ochtend of middagprogramma. De kosten 
bedragen € 6,50 per dagdeel, inclusief ranja en fruit 
tussendoor en wat lekkers na afloop. 
 
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via 
www.activiteitenladder.nl; dit is mogelijk tot 18 februari 
aanstaande. Je kunt je daarna ook nog aanmelden (zelfs 
nog op de dag zelf), maar voor een aantal workshops 
geldt vol=vol, dus vooraf inschrijven is zeker aan te 
bevelen! Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Afien van Beweegdorp Norg via 
info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. 
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