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Koningsspelen  

Vandaag hebben de kinderen van de groepen 5 tot en 

met 8 meegedaan aan de schoolsportdag. De 

kinderen konden van te voren kiezen uit bijvoorbeeld 

peanutbal, voetbal, trefbal, zwemmen en unihockey.  

Met de hulp van een flink aantal ouders konden we er 

weer een fantastische dag van maken. Klik op de foto 

hieronder voor een impressie van deze dag… 

 

Schoolorkest Maestro Polaris en schoolkoor 

Het kan u niet ontgaan zijn dat de kinderen in het 

schoolorkest en het schoolkoor flink aan het oefenen 

zijn om toe te werken naar een fantastisch optreden 

op 9 mei aanstaande, op school en in De 

Winsinghhof. Bijna dagelijks klinken er, ook na 

schooltijd, vrolijke klanken uit alle hoeken en gaten 

van het gebouw, prachtig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Plein-klusdag op zaterdag 13 mei 

Een groep enthousiaste ouders is samen met de OV 

en het team druk in de weer om toe te werken naar 

een mooi ‘groen schoolplein’ voor De Poolster, zie het 

volgende artikel. 

 
 

Ondertussen lopen er ook andere onderhoudsklussen 

en op zaterdag 13 mei a.s. organiseren we, in navol-

ging van vorig jaar, een “grote plein/tuin klusdag”. 

Onder het motto: ‘vele handen maken licht werk’ en 

‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’ kunnen wij (de 

kinderen) uw hulp daarbij heel goed gebruiken.  

De volgende klussen staan op de planning:  

 het invlechten van de wilgenscheuten (wigwam 

& tunnel) 

 het snoeien / opfrissen van de border aan de 

voorzijde (zijde van het kleuterplein) van de 

school; 

 het opknappen van de border aan de achterzijde 

van de school; grond verbeteren, het inzaaien 

van gazon, verplanten van beukenstruikjes, aan-

planten nieuwe beplanting *. 

* Wat betreft het laatste punt: Geert Barels en Edwin 

Kuipers (hovenier) zorgen voor groot materieel (denk 

aan graafmachine), de benodigde meststoffen en be-

planting. Edwin Kuipers is bereid gevonden om het 

onderhoud van deze grote border de komende jaren 

voor zijn rekening te nemen, TOP!  

 

De school zal zorgen voor koffie met wat lekkers en 

een lunch voor alle harde werkers! 

Komt u zaterdag 13 mei (een poosje) helpen?  

(al is het maar een uurtje…) U bent van harte 

welkom. 

De pleincommissie, de leerlingenraad, het team 

van de Poolster. 

 

Eindtoets IEP-toets 

Nagenoeg alle groep 8-basisschoolleerlingen in 

Nederland hebben de afgelopen week (verplicht) 

meegedaan aan de eindtoets. Scholen kunnen zelf 

een goedgekeurde eindtoets kiezen, op De Poolster 

hebben de kinderen de IEP-toets gemaakt. De uitslag 

is over een week of drie bekend. We kunnen wel al 

vaststellen dat onze groep 8 leerlingen allemaal hun 

stinkende (zweet…) best hebben gedaan. Geniet van 

een welverdiende meivakantie groepen 8! Maar eerst 

nog de sportdag (weer zweten…). 

Agenda 

Vr 21-04 INFO #17 uit 

Ma 24-04 Start meivakantie t/m 28-04 

Do 27-04 Koningsdag 

Do 04-05 Dodenherdenking (niet vrij) 

INFO #18 uit 

Vr  05-05 Bevrijdingsdag – Alle kinderen vrij 

 * Meer informatie in deze INFO 
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Groen schoolplein - Startbijeenkomst 

Afgelopen woensdag was de startbijeenkomst voor 

het nieuw te maken ‘groene schoolplein’. Tijdens 

deze vruchtbare bijeenkomst hebben we het met 

name gehad over wat we met elkaar willen bereiken 

met een groen schoolplein en hoe we dit met elkaar 

aan kunnen gaan pakken. Hieruit kwam naar voren 

dat er in eerste instantie vooral gewerkt moet gaan 

worden aan het concretiseren van de plannen en de 

communicatie naar de kinderen, leerkrachten en an-

dere ouders. Voor het concretiseren van de plannen 

is een ontwerpgroep samengesteld. Om u goed op de 

hoogte te houden wordt het groene schoolplein een 

terugkerend item in de INFO. Het is erg mooi om te 

zien met hoeveel enthousiasme en betrokkenheid er 

gewerkt wordt aan dit plan. 

Meer weten? Klik dan op de volgende link voor een artikel 

van het NOS over groene schoolpleinen. Wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VakantieBieb-app 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app. 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig 

lezen, vallen al snel 1 à 2 leesniveaus terug in hun 

leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen 

tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De 

VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschik-

baar. De app kan al ruim voor de zomervakantie 

worden gedownload, zodat de keuze van e-books 

tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni 

zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en 

een interactieve ‘challenge’ beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag 5 t/m 8 

Bij het ‘ter perse gaan’ van de ze INFO is de sportdag 

voor de groepen 5 t/m 8 nog in volle gang. De 

sportdag bestaat uit een wisselend programma met 

enerzijds  diverse workshops (zie foto hieronder), en 

anderzijds atletiekonderdelen & spel. In de volgende 

INFO meer informatie hierover. 

De sport- speldag voor de groepen 1 t/m 4 wordt op 

een andere dag, iets later in het schooljaar, bij school 

gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In en uit de buurt 

 

Leuke zwemactiviteiten De Hullen 

 Woensdag 26 april:   

voor maar 1 euro zwemmen op de recreatieve 

uren voor iedereen van jong tot oud. 

 Zaterdag 20 mei:        

Disco:  van 19.00 tot 21.00 uur discozwemmen 

met DJ Mathijs/Ultra Dance voor kinderen. 

 

Voor meer informatie zie 

https://www.sportcentrumdehullen.nl/zwembad/ 

 

1e Mega 4x 4 voetbaltoernooi 

Wanneer: 26 april 2017 

Waar: voetbalvelden VV Roden 

Aanvang: 9:30 uur 

Voor wie: jongens en meisjes onder7, 9, 11 en 13 

jaar 

Voor meer informatie raadpleeg de flyer: 

http://vvroden.nl/wp-

content/uploads/2017/03/FLYER-4-tegen-4.pdf 
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