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

Vanaf maandag start de nationale School!Week, 

waarin extra aandacht besteed wordt aan de waarde 

van openbare scholen. Wij zijn een openbare school. 

Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt. Wat 

je gelooft. Dat mag elk kind en elke leerkracht, want 

daardoor leren we van elkaar. We komen erachter dat 

we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. 

We leren om samen te werken en om respect voor 

elkaar te hebben. Onze school staat midden in de 

samenleving en gaat uit van de normen en waarden 

ván die samenleving. Zo krijgt ieder kind bij ons de 

kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en 

om een gelukkig kind te zijn. Wij willen op onze school 

dat elk kind weet: ik ben welkom. 

 

Schoolfotograaf 

Deze week heeft u een mail ontvangen met de 

benodigde informatie voor het bezoek van de school-

fotograaf op 30 maart. Heeft u nog vragen, neem dan 

contact op met de leerkracht van uw kind.  

 

 

De Grote Rekendag 

Woensdag 22 maart doen wij weer mee met de Grote 

Rekendag! De Grote Rekendag staat dit jaar in het 

teken van ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait 

om de wiskundige geletterdheid. De kinderen zetten in 

hun eigen omgeving wiskundige gereedschappen in. 

Zij leren onder andere meetkundige constructies 

maken; maquettes en plattegronden; meten via 

vergelijken en het verkennen van getallen en getal-

relaties door deze lijfelijk te ervaren 

 

Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onder-

zoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 

leuk!  

 

Veurlezers 

Afgelopen maandag werd een heel aantal van onze 

klassen bezocht door Drentse veurlezers. De veur-

lezers, waaronder wethouder Reint-Jan Auwema (zie 

foto), lazen bijvoorbeeld stukjes voor over breurties, 

keuneginnes en over 't ziekenhuus. Alle kinderen van 

de school hebben het tijdschrift Wiesneus ontvangen. 

Op de website van Wiesneus kunt u meer leuke 

verhoalties, filmpies en gedichties bekiek'n. 

 

Agenda 

Ma 20-03 Start School!Week (t/m 24-03)* 

Wo  22-03 De Grote Rekendag* 

Vergadering ouderraad 

Zo 26-03 Zomertijd gaat in 

Ma 27-03 Afscheid juf Els* 

Do 30-03 Schoolfotograaf* 

Vr 31-03 INFO #15 uit 

 * Meer informatie in deze INFO 
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Voorleeswedstrijd 

Nienke Vorenkamp (7B) heeft De Poolster waardig 

vertegenwoordigd tijdens de regionale voorleeskam-

pioenschappen, op zaterdag 4 maart jl. Nienke had de 

pech dat zij als eerste moest beginnen (best span-

nend) maar deed het voortreffelijk. Ook al ging je op 

een haar na niet door naar de volgende ronde, we zijn 

apetrots op je Nienke! 

 

Gewijzigde verkeerssituatie 

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de 

Roderweg. Door deze werkzaamheden gaat er veel 

sluipverkeer door de wijken, waar onze kinderen ook 

langs fietsen of lopen. Wij willen u vragen om hier 

rekening mee te houden.  

 

Gast in groep 6 

Groep 6 had afgelopen vrijdagmiddag 9 maart een 

bijzonder persoon te gast in de klas, hij hield een 

presentatie over zijn werk als beroepsmilitair. Het was 

Nico Jan Dijkman, de vader van Sanne Dijkman: 

sergeant majoor bij een legereenheid in 't Harde.  Hij 

liet onder andere een filmpje van de NAVO zien, over 

zijn oefening van afgelopen februari in Polen. 3600 

Nederlandse soldaten deden aan die oefening mee. De 

kinderen vonden het reuze interessant en kregen aan 

het eind allemaal een tasje met een poster, een 

sleutelhanger en een armbandje aan het eind. Kortom, 

groep 6 had een topmiddag! 

 

Afscheid juf Els Nolden 

Zoals u weet neemt juf Els Nolden per 1 april officieel 

afscheid, zij gaat met pensioen. Uiteraard willen we dit 

moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom 

zijn er 3 afscheidsmomenten georganiseerd: 

 

1. Op maandag 27 maart worden ouders in de 

gelegenheid gesteld om juf Els de hand te schud-

den en een babbeltje te maken, tussen 14:00 uur 

en 15:00 uur. U bent van harte uitgenodigd, 

indien nodig zorgt school voor opvang van uw 

kind, in een andere ruimte in school. 

2. Op dinsdag 28 maart neemt juf Els afscheid van 

de kinderen (en andersom…), onder lestijd. Dat 

programma blijft voorlopig een verrassing. 

3. Op donderdag 30 maart is er een afscheids-

feestje voor (oud) collega’s en familie. 

 

Voorstelling Stop!Licht! 

De groepen 1,2 en 3 hebben afgelopen dinsdag geno-

ten van de voorstelling Stop!Licht! In het toneelstuk 

werd op een speelse wijze de functie van het verkeers-

licht uitgelegd.  

De voorstelling maakt onderdeel uit van het program-

ma in het kader van (ons) Drents Verkeersveiligheids 

Label (DVL). 

 

Schoolschaken 

Afgelopen maandag is er een groep van 16 kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 gestart met schaaklessen. Deze 

leerlingen krijgen de komende periode een viertal 

schaaklessen van twee schaakmeesters van de 

schaakvereniging uit Roden. 
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Op zaterdag 8 april zal een deel van deze groep onze 

school gaan vertegenwoordigen op het Schoolschaak-

toernooi van de gemeente Noordenveld.  

 

 

In en uit de buurt 

 

Pax Kinderhulp 

Pax Kinderhulp zoekt ook dit jaar weer gastgezinnen 

die een kind uit Berlijn een paar weken vakantieplezier 

willen aanbieden. 

 

Het zijn kinderen uit kansarme gezinnen, vindt u ook 

dat deze kinderen een fijne vakantie verdienen? Wilt u 

zo’n kind één of meerdere keren per jaar een paar 

weken bij u thuis rust en genegenheid geven? 

 

Vraag dan informatie aan bij Katy Oosterhuis uit 

Nieuw-Roden:  

Tel: 050-5011559.  

E-mail: oosterhuiskaty@hotmail.com 

 

www.paxkinderhulphetnoorden.nl 

www.paxkinderhulp.nl 

 

 

Grote Schoonmaak in ons dorp. 

Dorpsbelangen Nieuw Roden is voornemens om op 

zaterdag 25 maart een grote schoonmaakactie in het 

dorp te organiseren. 

We rekenen op veel actieve dorpsbewoners. 

 

:: Wat gaan we doen :: 

Zwerfvuil opruimen. We gaan met een aantal ploegjes 

door het dorp om zwerfvuil op te ruimen.  

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes 

en handschoenen. 

 

 

 

:: Wanneer :: 

Op zaterdag 25 maart vanaf 9:30 uur verzamelen bij 

het Dorpshuis in Nieuw Roden. 

We stoppen om 12:00 uur om in het sportcentrum de 

Hullen gezamenlijk een lunch te nuttigen. 
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