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Knallende opening 
Daar zaten we dan, de allereerste schooldag van het 
schooljaar 2019-2020, met meer dan 300 emmers en een 
keer zo veel stokjes. U kunt zich wellicht een voorstelling 
maken van wat voor kakafonie aan geluiden dit opleverde. 
Onder begeleiding van percussionist Mark Wester werd er 
gedrumd op allerlei nummers; van de Radetzky Mars tot 
Duncan en van Queen tot stevige house. Klik hieronder 
voor een filmpje van dit festijn. 

Foto: www.marl1fotografie.nl  
 
Na het drummen mochten Fons en Khaled ons schooljaar 
officieel openen met een slag op de gong. Voor onze 
jongste leerling Fons, en nog een heel aantal andere 
leerlingen, was dit 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. Voor Khaled, onze oudste leerling, betekende dit 
startsein het begin van het laatste schooljaar op onze 
school. Ook Khaled en alle andere leerlingen van onze 
school wensen wij een heel fijn en leerzaam schooljaar! 

 
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! 
 
Kennismakingsgesprekken 
De afgelopen week en de komende week worden de 
jaarlijkse kennismakingsgesprekken gevoerd met de 
ouders van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Bij de 
kleuters is er een ander ritme i.v.m. wisselende in-
stroommomenten van de kinderen gedurende het 
schooljaar. In de kennismakingsgesprekken willen we 
vooral de ouders de gelegenheid bieden om het een en 
ander te vertellen over hun kind.  
 
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 hebben, 
zodat de kinderen optimaal kunnen worden begeleid.  
 
Ook zullen we het komend schooljaar weer samen met uw 
kind een informatieavond gaan organiseren. Op 8 oktober 
zullen onze ervaringsdeskundigen, de kinderen, u alle ins 
& outs van hun groep gaan vertellen. Over eigenaarschap 
gesproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 06-09 INFO #01 
Ma 09-09 Kennismakingsgesprekken week 2* 

Vergadering GMR 
Di 10-09 Ontdeklab groep 3a 
Wo 11-09 Start Jantje Beton – Groepen 4 t/m 7* 

Cultuurmenu 5: Massimo 
Do 12-09 Vergadering OV 
Di 17-09 Ontdeklab groep 3b 

Prinsjesdag 
Do 19-09 Vergadering MR 
Vr 20-09 INFO #2 
Ma 21-09 Rodermarktparade* 
* Meer informatie in deze INFO. 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
http://www.marl1fotografie.nl/
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://vimeo.com/356863095
https://vimeo.com/356863095
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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 huidige voorzitter Hadewig Toxopeus, 
hadewig_bijsterveld@hotmail.com. 
 
Van de verkeerscommissie Klaar-overtoppers 
In de verte zien we ze al staan..... Onze vaste klaar-over 
gezichten van de woensdagochtend, Marjan Suurd en 
Monique Meek. Twee vrolijke dames die het belangrijk 
vinden dat uw kind(eren) veilig over kunnen steken 
wanneer zij 's ochtends vroeg naar school gaan. Het 
jongste kind van Marjan gaat inmiddels alweer twee jaren 
naar het voortgezet onderwijs. Toch heeft Marjan zich ook 
dit schooljaar weer aangemeld als klaar-over voor de 
woensdagochtend. "Ik vind het belangrijk dat kinderen 
veilig van en naar school kunnen gaan en daarnaast is het 
ook nog eens heel gezellig met Monique. Wij doen dit al 
jaren en drinken vaak na ons klaar-overmoment nog even 
een kopje koffie en kletsen dan wat bij, want zo vaak zagen 
we elkaar niet meer!", zegt Marjan. Verkeersouders 
Andrea Hurley, Sandra de Zwart en Diana Jansen wilden 
graag hun waardering uitspreken en deden dit door beide 
dames afgelopen regenachtige woensdagochtend in het 
zonnetje te zetten met een mooi boeket bloemen. 
 
Wilt u misschien ook klaar-over worden voor onze school? 
Spreek onze verkeersouders Andrea, Sandra of Diana 
gerust aan. Zij zijn te allen tijde bereid u (meer) informatie 
te verstrekken! 

 
Gevonden voorwerpen 
De mand met gevonden voorwerpen puilt uit. Volgende 
week worden de gevonden voorwerpen uitgestald in Het 
Klokhuis (centrale hal) en kunt u uw eigendom er uit 
vissen. Wat blijft liggen gaat naar een goed doel… 
 

Ontdeklab 
Ook het komend schooljaar zullen we alle groepen weer 
gaan uitnodigen voor het ontdeklab. Groep 3a bijt 
volgende week het spits af. Er zal onder andere geprutst 
gaan worden met stroomcircuitjes, knikkerbanen en 
robotjes. Wij hebben er weer erg veel zin in.  

 
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 11 t/m 25 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! 
 
Aankomende woensdag krijgen de kinderen de boekjes 
mee naar huis. In de klas krijgen de kinderen een 
instructie, daarnaast krijgen alle ouders van de leerlingen 
die deelnemen een instructie(filmpje) via de mail. Klik op 
de afbeelding voor meer informatie. 

 

mailto:info@obsdepoolster.com
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http://www.jantjebeton.nl/loterij
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Camping De Poolster 
Je ziet ze net zitten door de barbecuerook. In de hal bij de 
groepen 3 is een heuse camping geopend. Vorig schooljaar 
is er in deze groepen steeds meer ingezet op het spelend 
leren. Op deze wijze wordt er veel meer voldaan aan de 
onderwijsbehoeften van deze jaargroep. Zo is er op dit 
moment ook een ijsjeswinkel, waar de kinderen heel 
praktisch leren rekenen. Neemt u vooral eens een kijkje!  

 
Het aftellen kan beginnen… 
Over 2 weken is het dan zover; de Rodermarktparade. 
Zaterdag 21 september mogen we onze wagen twee keer 
tonen aan iedereen én mogen de kinderen in hun kostuum 
op de wagen. Er moet nog veel gebeuren, maar we hebben 
er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. De 
kinderen beginnen al te wennen aan hun rol en kennen de 
liedjes die gedraaid worden tijdens de parade ook al heel 
goed. Zij lijken er klaar voor te zijn. 
 
Uiteraard doen we dit allemaal voor de kinderen, dat zij 
een onvergetelijke dag gaan beleven. Maar ergens willen 
we toch ook wel een prijsje binnen halen. Zoals elk jaar 
kan er gestemd worden op de wagens. Via 
www.rodermarktparade.nl kunt u tijdens de parade uw 
stem uitbrengen. Kan De Poolster rekenen op uw stem? 
Dank! 
 
Zoals aangegeven moet er nog veel gebeuren. De wagen is 
nog niet klaar en in de laatste 1,5 dag moeten er bloemen 
geprikt worden. Daarnaast moet op de dag zelf ook genoeg 
gebeuren waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Wilt u 
graag een steentje bijdragen, neem dan contact op met één 
van de algemeen coördinatoren. Dan bespreken we samen 
wat u zou kunnen doen. 
 
Wendy van Faassen 06-41682249 
Monica van Engen 06-10278347 
Josina Klaassens 06-11082369 
  

In Het Klokhuis kunt u de maquette bekijken. 
 

In en uit de buurt 

 
Activiteitenladder 
De activiteitenladders zijn weer uitgedeeld op school. De 
activiteitenladder bevat een gevarieerd aanbod van sport, 
spel en cultuur.  
 
Twee keer per jaar brengen de Sport & Cultuur-coaches 
een activiteitenladder uit voor alle kinderen van de 
basisscholen in Noordenveld. 
 
Het inschrijven en betalen voor de activiteiten gaat 
allemaal digitaal. Als activiteiten nog niet vol zijn dan 
blijven ze open staan op de website. U kunt uw kind dan 
nog aanmelden tot enkele dagen voor de activiteit. Klik 
hieronder om naar de website te gaan. 

 
Stappaaltjes versieren 
De plannen om de speeltuin op de Brink in Nieuw-Roden 
aan te passen worden steeds concreter. Help jij mee om er 
onze speeltuin van te maken? Kom dan op 28 september 
stappaaltjes versieren! 
 
Graag tijdig aanmelden. Je bent welkom om 10 uur op de 
Brink in Nieuw-Roden. Er zijn geen kosten aan verbonden 
en het is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Vol is vol! 
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