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Jaargang 30 nummer 14 INFO 05-04-2019 
 

 
De Grote Rekendag Een (te) gekke modeshow! 
De Grote Rekendag begon afgelopen woensdag met een 
(te) gekke modeshow, de mannequins hadden allemaal 
namelijk wel iets bijzonders. Een veel te grote bril, een te 
kleine broek, een enorme tandenborstel; alles was uit 
verhouding. En dit was  nou ook net het thema van de 
rekendag van dit jaar. De kinderen hebben de hele dag 
allerlei situaties verkend, waarin de verhoudingen zoek 
waren. Vanuit concrete situaties waren de kinderen onder 
andere aan de slag met het verhoudingsgewijs redeneren 
en allerhande meetactiviteiten. Het onderliggende doel 
van de dag, onderzoekend rekenen, is met vlag en wimpel 
bereikt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buitenlesdag 
Schommelend rekenen, samenwerkend het plein over, 
werkwoordspelling op de parkeerplaats; dinsdag 2 april 
vond de vierde editie van de Nationale Buitenlesdag 
plaats! Op Buitenlesdag geven leerkrachten door heel 
Nederland buiten les, zo ook op De Poolster. Dat is niet 
alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het 
is ook nog eens heel leuk! 

 
Dans in school 
Op 27 maart vierden wij ons 4-jaarlijkse dansfeest. Onder 
begeleiding van de dansinstructeurs van Dans in school 
maakten de kinderen er een waar dansspektakel van. 
Onder toeziend oog van het in grote getale opgekomen 
publiek, dansten de kinderen allerlei dansen uit het 
swing-repertoire. De apotheose bestond uit een grote 
dans-salon, waaraan iedereen mee mocht doen. Op de 
speciale Dans in school-pagina van de website kunt u alle 
optredens terugkijken. In verband met de wet op de 
privacy zijn de video's vergrendeld met een wachtwoord. 
Alle ouders hebben dit wachtwoord via mail ontvangen. 
Naast deze videopagina, verschijnt er ook nog een DVD 
met deze opnames. Deze kunt u uiterlijk vandaag 
bestellen voor €5,- door een mail te sturen naar 
postbus@obsdepoolster.com onder vermelding van de 
naam en groep van uw kind.  
 
 
 

 
Agenda 
Vr 05-04 INFO #14 
Ma 08-04 Schoolvoetbal jongens groep 8 
Di 09-04 Jeugdverpleegkundige groepen 2 
Wo 10-04 Schoolvoetbal meisjes groep 8 
Do 11-04 Jeugdverpleegkundige groepen 2 
Vr 12-04 Sportdag bovenbouw * 

Let op: Groepen 1 t/m 4 vrij!   
Za 13-04 Scholenschaakkampioenschap 
Di 16-04 Jeugdverpleegkundige groepen 2 

IEP Eindtoets dag 1/2 * 
Wo 17-04 IEP Eindtoets dag 2/2 * 

Informatieavond Rodermarkt  
Do 18-04 INFO #15 

Maestro Polaris * 
Nootje schieten * 
Schoolreis groepen 1 en 2 
Start meivakantie t/m 03-05 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://www.obsdepoolster.com/dans-in-school


OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

Maestro Polaris 
Het grote aftellen is begonnen, het duurt nog minder dan 
twee weken totdat ons orkest en koor gaan optreden in de 
Ronerborg. Voor het eerst zullen het orkest en het koor 
een gezamenlijk concert gaan geven. Eerder waren we 
door een kleinere locatie altijd gebonden aan twee 
afzonderlijke optredens. 
 
De afgelopen maanden is er in allerlei verschillende 
groepjes flink gerepeteerd: 
- Er zijn 4 muziekgroepjes met ieder 4 muzikanten. Een 
half jaar ervaring was genoeg om je bij een groepje te 
voegen. Iedere muzikant mocht eerst zijn eigen favoriete 
stukje inbrengen, waarna er samen met de begeleiders is 
gekeken wat er tijdens het concert ten gehore gebracht 
gaat worden. De muziekgroepjes zijn dit met elkaar aan 
het oefenen. 
- Ondertussen is er op de dinsdagmiddagen door het koor 
flink gerepeteerd op een met elkaar bedacht repertoire 
van bekende en minder bekende nummers.  
- Een bijzondere club binnen het orkest zijn de djembe-
ers. Deze kinderen hoeven niet persé ervaring te hebben, 
het enige dat we van ze vragen is een hoop enthousiasme. 
Zij hebben met elkaar allemaal verschillende ritmes 
geoefend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de afzonderlijke nummers, zal de grote klapper dit 
jaar bestaan uit een gezamenlijk orkest- en koorstuk, dit is 
een primeur. Dit stuk is speciaal voor ons orkest 
gearrangeerd door Gert Meiborg. Eerst werd dit in de 
afzonderlijke groepjes en thuis al flink geoefend en 
afgelopen maandag kwam dit bij de eerste gezamenlijke 
orkestrepetitie voor het eerst samen. Dit was een 
bijzonder (spannend) moment: hoe klinkt het allemaal 
samen? Zonder al te veel prijs te geven, kunnen we u wel 
vertellen dat de begeleiders bij de eerste repetitie al flink 
konden genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende maandag gaat het orkest voor het eerst samen 
repeteren met het koor, ook dit belooft weer een bijzonder 
(spannend) moment te worden. En ondertussen blijven 
we aftellen naar 18 april…. 

Regenwormen in groep 5b/6a 
Darwin bestudeerde ze 39 jaar. Cleopatra noemde ze 
heilig en Aristoteles gaf ze de koosnaam ‘darmen van de 
ondergrond.’ Jane Goodall nam ze als driejarige zelfs mee 
naar bed, omdat ze het zo zielig vond dat ze altijd in die 
donkere, natte ondergrond moesten slapen. Door de 
eeuwen heen hebben regenwormen flink wat fans gehad. 
En terecht, zo weten de kinderen van groep 5b/6a na 
gisteren ook zeker. Want de wormen zorgen er onder 
andere voor dat onze nieuwe bomen nog beter kunnen 
gaan groeien. Samen met juf Patricia hebben de kinderen 
aan het eind van hun regenwormenles een kilo wormen 
verspreid door ons bos.    

 
Sportdag groepen 5 t/m 8  
Volgende week vrijdag vindt de jaarlijkse sportdag voor 
de groepen 5 t/m 8 plaats. Verdeeld over sporthal De 
Hullen en de voetbalvelden van VV Roden zullen de 
kinderen zich de hele dag flink in het zweet gaan werken. 
We gaan er met elkaar weer een leuke sportieve dag van 
maken. Zoals ieder jaar sluiten de kinderen af met de 
estafette, hieronder kunt u die van vorig jaar nog een keer 
bekijken.  
  

 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij op 12 april. 
Voor deze kinderen wordt op 25 juni in en rondom de 
school een sportdag georganiseerd. De kinderen zijn deze 
week onder begeleiding van juf Marleen alvast gestart met 
het oefenen van de openingsdans.  
 

mailto:info@obsdepoolster.com
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Nootje schieters gezocht 
Op donderdag 18 april gaan de groepen 3 t/m 7 nootje 
schieten. Het lijkt ons erg nuttig en gezellig als opa’s en 
oma’s ons bij deze activiteit gaan helpen. Heeft u tijd en 
voelt u daar iets voor? Dan kunt u zich melden bij de 
leerkracht van uw kleinzoon en/of kleindochter. U bent 
van harte welkom, de koffie staat klaar!  

 
IEP Eindtoets 
Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets 
te maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets 
meet de taal- en rekenvaardigheid. Scholen kunnen zelf 
kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) 
eindtoets ze afnemen. Wij nemen sinds twee jaar de IEP 
Eindtoets af. Onze ervaringen met deze toets zijn 
ontzettend positief. 
 
De eindtoets wordt op dinsdag 16 en woensdag 17 april 
2019 afgenomen. Beide ochtenden zal dit ieder maximaal 
twee uur duren. De eindtoets geeft als resultaat een 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De 
leerkrachten hebben voor 1 maart al hun schooladvies 
gegeven. Dit schooladvies wordt gegeven op basis van de 
plaatsingswijzer en de algemene indruk.  Dit schooladvies 
van de leerkracht is leidend bij de toelating tot het 
voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast 
het schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief 
gegeven dat dit schooladvies moet bevestigen. 
 
Daarnaast geeft de IEP Eindtoets de school een beeld van 
het niveau dat de kinderen bereikt hebben. Ook kunnen 
wij kijken of er eventuele hiaten zijn in ons aanbod. Door 
op het onderstaande plaatje te klikken komt u op de 
website van Bureau ICE, hier vindt u meer informatie en 
kunt u tevens voorbeeldopgaven bekijken. 

 
 

Spreekbeurt op locatie 
Wij, Amber en Sanne uit groep 8, hadden afgelopen 
donderdag een spannende dag. We gingen onze spreekbeurt 
houden over het meisje van Yde. Wij hadden contact 
opgenomen met het Drents museum voor informatie en toen 
kregen we de uitnodiging om onze spreekbeurt daar in een 
hele mooie zaal te houden. Ook hadden we via een 
toneelvereniging kleding geregeld van mensen uit die tijd. 
Na onze spreekbeurt mochten we met elkaar naar het 
meisje van Yde toe. Het was superleuk om te doen en het 
ging hartstikke goed! 

 
Kennismaken met yoga in de groepen 3 
De afgelopen 2 weken hebben alle kinderen van groep 3 
op de maandagochtend  kennisgemaakt met kinderyoga. 
In een serie van 4 lessen gaan de kinderen onder 
begeleiding juf Anouk Kosters op ontdekkingstocht in en 
met hun lichaam door middel van beweging en fantasie. 
De eerste keer gingen de kinderen op avontuur in het 
dansende dierenbos. De volgende keer komt juf Anouk in 
de klas waar ze oefeningen gaan doen doen die makkelijk 
in de klas in te passen zijn. Zo kan er ook straks een beetje 
yoga in de klas gegeven worden. Vandaag is het Wereld 
Kinderyoga Dag, dat is ook de dag dat Anouk begint met 
het wekelijks les geven voor kinderen van 4 tot 11 jaar bij 
Yogacentrum NovaStrada. Alle kinderen kunnen op deze 
dag feestelijk komen kennismaken met kinderyoga. Klik 
op de afbeelding voor meer informatie.  

 

mailto:info@obsdepoolster.com
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In en uit de buurt 

 
Geluid Maestro Polaris 
Dit schooljaar zal het geluid tijdens het grote Maestro 
Polaris concert worden verzorgd door SoundStage. 
SoundStage is opgericht door twee neven (Odin de Jong & 
Jeffrey Wobbes) met een grote passie voor muziek en 
techniek. Al jaren verzorgden zij de schoolfeesten in 
Roden van techniek, later zijn zij verder gegroeid tot een 
heus bedrijf. 
 
Het team bestaat uit meerdere freelance geluidstechnici, 
DJ's en muzikanten. Zij willen met hun enthousiasme en 
vlotte werkwijze, iedereen kunnen voorzien van een 
onvergetelijke avond of een vloeiend lopend evenement. 
Doordat zij een groot team hebben, kunnen zij altijd 
leveren wat u nodig heeft en wanneer het u uit komt. Klik 
op de afbeelding voor meer informatie. 

 
Hockey 
Vanaf 23 maart, funkey bij MHC-Roden. Bij Funkey hockey 
staat plezier in het bewegen voorop. "FUN in bewegen is 
immers de KEY” Je hoeft je niet op te geven en kan gewoon 
langs komen. 
 
Ben jij ouder dan 5 jaar, maar wil je ook eens komen 
hockeyen? Elke woensdag is er van 14.45-15.30 uur een 
kennismakingstraining. Stuur een mail naar 
coordinatorefjeugd@mhcroden.nl voor meer informatie 
over deze kennismakingstraining! 

Palmpasenoptocht 
Kinderen Nieuw-Roden organiseert op 13 april een 
Palmpasenoptocht door het dorp met muziek. Voor 10 
april kunt u uw kind(eren) opgeven via 
kinderennieuwroden@gmail.com. Klik op de afbeelding 
voor de flyer met meer informatie. 

 
Opening kinderboerderij 
Op zaterdag 6 april wordt het kinderboerderij-seizoen 
feestelijk geopend. Vanaf 12.00 uur kunnen kinderen zich 
vermaken met tal van extra activiteiten op en rond de 
kinderboerderij aan de Norgerweg in Roden. 

 
Mega 4x4 voetbaltoernooi 
Net als de afgelopen jaren organiseert vv. Roden, in 
samenwerking met de Gemeente Noordenveld, in de 
meivakantie van dit jaar voor de 5e keer het MEGA 4 x 4 
voetbaltoernooi. 
 
Deelname kan voor meisjes en jongens in de leeftijd van 
onder 8 jaar (2011), onder 10 jaar (2009)en onder 12 jaar 
(2007). Klik op de onderstaande afbeelding voor meer 
informatie.  
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