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Juf Anneke Gerding met pensioen 

Je zou het niet zeggen maar juf Anneke Gerding heeft 

de pensioengerechtigde leeftijd bijna bereikt. Dit is 

voor haar aanleiding om aan het eind van dit school-

jaar te stoppen met werken in het onderwijs.  

Natuurlijk gaat Anneke niet geruisloos via de zijdeur 

af (hoewel zij dat misschien wel het liefst zou willen), 

daar maken we een leuk feestje van. Nadere infor-

matie volgt. 

 

Organisatie schooljaar 2017-2018 

Het MT (directie en bouwcoördinatoren) buigt zich al 

geruime tijd over de indeling van groepen en de inzet 

van personeel voor het volgende schooljaar (2017-

2018). Het plan ligt in concept klaar. Op donderdag 

22 juni aanstaande wordt het concept voorgelegd aan 

de MR. Als alles volgens plan verloopt worden de 

ouders na vaststelling in de MR in week 26 nader 

geïnformeerd over de schoolorganisatie. 

Zoals u weet heeft juf Els Nolden een tijdje geleden 

afscheid genomen. Juf Anneke Gerding heeft te ken-

nen gegeven aan het eind van dit schooljaar ook te 

stoppen met werken. 

Dit betekent dat we vacatureruimte hadden. Inmid-

dels zijn er gesprekken gevoerd en wij zijn verheugd 

u te kunnen melden dat juf Suzanne van der Laan 

met ingang van het volgende schooljaar ons team 

komt versterken. Zij zal het komende schooljaar voor-

namelijk werkzaam zijn bij de kleuters. In de volgen-

de INFO stelt zij zich nader aan u voor. Wij zijn ook 

verheugd u te kunnen melden dat Bart van Bergen 

fulltime op De Poolster komt werken. 

Opbrengst sponsorloop 

Een paar weken geleden hebben alle leerlingen zich 

flink in het zweet gelopen tijdens de sponsorloop, als 

onderdeel van de juffen- en meestersdag. Het geld is 

inmiddels geteld en de kinderen hebben met elkaar 

het ongelooflijke bedrag van €. 4258,20 bij elkaar 

gelopen. Fantastisch! 

 

Problemen vervanging en lerarentekort 

Ook OBS De Poolster begint het lerarentekort te voe-

len. Het afgelopen schooljaar is het al herhaalde 

malen voorgekomen dat er geen vervanger 

beschikbaar was. Gelukkig konden we intern, met de 

nodige creativiteit, er voor zorgen dat er geen 

groepen naar huis zijn gestuurd maar dit moment 

komt steeds dichterbij. 

Sommige scholen in de gemeente Noordenveld (en 

elders in het land) hebben wel al groepen naar huis 

moeten sturen. 

En wat dit betreft ziet de toekomst er niet rooskleurig 

uit. Er is al een lerarentekort en het geringe aantal 

studenten dat dit jaar afstudeert aan de Pabo voor-

spelt niet veel goeds! Daar moet echt iets aan 

gedaan worden, ook in het belang van uw kind. 

Via de media en de ouderbrief die afgelopen dinsdag 

is verstuurd heeft u vernomen dat er een prikactie 

wordt gehouden op dinsdag 27 juni a.s. om dringend 

aandacht te vragen voor het lerarentekort, salarisver-

betering en minder werkdruk in het primair onder-

wijs.  

Agenda 

Vr 16-06 INFO #21 uit 

Zo 18-06 Vaderdag 

Di 20-06 GMR-vergadering 

  Schoolorkest naar Sneek 

Do  22-06 MR-vergadering 

Zo 25-06 Suikerfeest 

Di 27-06 Prikactie – Start school 9:30 uur 

Do 29-06 OV-vergadering 

Vr 30-06 INFO #22 uit 
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Laura Wielsma en de Swim Challenge 

De stichting Groningen Swim Challenge organiseert 

elk jaar een fantastische zwemestafette van Zout-

kamp naar hartje stad Groningen. Dwars door het 

Reitdiep, dus met recht een challenge (uitdaging). 

Deelnemers gaan echter niet alleen de sportieve 

uitdaging aan, maar halen als team ook een flink 

bedrag op voor het goede doel.  

Net als de twee vorige edities 

zal voor het UMCG Kanker 

Researchfonds worden gezwom-

men, ditmaal op zaterdag 26 

augustus 2017! 

Laura Wielsma is een van de deelnemers. Zij is 

moeder van een leerling bij ons op school (Job in 

groep 1a) en ook nog eens enthousiast muziek 

hulpouder bij het schoolorkest. Laura is al geruime 

tijd in training om er voor te zorgen dat zij zo’n 

enorme afstand kan zwemmen.  

OBS De Poolster ondersteunt dit goede doel door 

middel van een donatie aan (het team van) Laura. 

Volgt u ons voorbeeld? Klik op de volgende link voor 

meer informatie en/of om ook een donatie te doen. 

Alle beetjes helpen!  

 

Project chemie 

Als aanvulling op de structurele lessen Wetenschap & 

Techniek staan verschillende projecten op het 

programma, waaronder het project chemie. Dit 

project is samengesteld en gecoördineerd door 

hulpouders (moeders...) die er verstand van hebben. 

Klik op onderstaande foto voor een impressie. Het is 

een populair project bij de kinderen (en de leer-

krachten), met dank aan de chemie-moeders, com-

plimenten! 

 

 

 

 

 

Rondje om de Brink 

De Brink in Roden is het historische centrum van 

Roden. Rondom deze brink liggen 4 belangrijke 

erfgoedinstellingen: 
* Het Scheepstra Kabinet 

* De Havezate Mensinge 

* De Catherinakerk 

* Speelgoedmuseum Kinderwereld 
In het kader van Cultuurmenu bezoeken de groepen 

3 en 4 deze erfgoedinstellingen. Klik op de foto om 

een indruk te krijgen en klik op de volgende link voor 

meer informatie over Rondje om de Brink. 

 

Wielerronde van Nieuw-Roden 

Op maandag 26 juni wordt de Wielerronde van 

Nieuw-Roden gereden, in Nieuw-Roden en omstre-

ken. 

In verband met de nieuwe schooltijden hebben wij 

daar als school minder hinder van als voorgaande 

jaren. Toch is het goed om er iets meer van te 

weten: 

 Vanaf ca. 11.00 uur tot 22.00 uur zijn de Roder-

weg (vanaf De Poiesz) en de Dorpstraat (tot aan 

het kruispunt Eikenlaan / Esweg) afgesloten. 

 De Terheylsterweg, Poolswijk, Oostindie en Lan-

gewijk  zijn  gedurende ca. 11.30 tot 13.00 uur 

afgesloten. 

 Men kan wel over het voetpad de weg overste-

ken om de nieuwbouw achter de Poiesz super-

markten en de 5e Verloting te bereiken. 

 De school is wel bereikbaar voor het verkeer 

vanaf Nieuw-Roden, via de Burg. Bloemers-

straat, Juf. Clewitsstraat , de Brinkstraat en de 

Esweg. 

 Wij maken gebruik van de kleedkamers van de 

voetbalvereniging VV Nieuw-Roden, dus het 

wordt waarschijnlijk vrij druk op de parkeer-

plaats. 

 De starttijd van de wedstrijden zijn: 12.00 uur, 

16.00 uur en 19.45 uur. 
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Nieuwe leesmethode 

De school heeft een vernieuwde versie aangeschaft 

van de leesmethode Veilig Leren Lezen in groep 3, de 

zogenaamde KIM-versie. Deze uitgebreide methode 

is vernieuwd en aangepast aan het hedendaags 

modern onderwijs. 

Materialen: boeken, werkboeken (van meerdere ker-

nen), series leesboeken, software, spelmateriaal, 

leesplankjes en andere materialen. Om u een indruk 

te geven:  Kosten  € 16.000,-. 

 

De VakantieBieb-app  

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app. Kin-

deren die gedurende de zomervakantie weinig lezen, 

vallen al snel 1 à 2 leesniveaus terug in hun lees-

ontwikkeling.  

Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie 

deze terugval tegengaat. De Vakantie-Bieb-app is 

vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al 

ruim voor de zomervakantie worden gedownload, 

zodat de keuze van e-books tijdens de les of thuis 

besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op 

www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een 

interactieve ‘challenge’ beschikbaar. 

 

Wisselmiddag (nu) op woensdag 12 juli 

Voor kinderen die vlak voor of in de zomervakantie 4 

jaar worden is het lastig om wendagen te plannen. 

Voor die leerlingen organiseren wij de zogenaamde 

wisselmiddag. Op deze middag gaan wij naar school 

in de setting van het volgende schooljaar. Dus in het 

nieuwe lokaal, met de (mogelijk) nieuwe klasgenoot-

jes en de nieuwe leerkracht(en). Deze middag is ge-

pland op woensdag 12 juli, van 12:45 uur tot 14:00 

uur. Leerlingen die het betreft ontvangen een speciale 

uitnodiging hiervoor. 

 

 

 

 

 

In en uit de buurt 

 

Run van Roden 2017 

 

Trimloop 

De Fitnesscentrum Scholieren Run is bestemd voor 

alle basisschoolleerlingen in groep 1 tot en met 8. Dit 

is een trimloop: je loopt in een uur zoveel rondjes als 

je maar wilt. De start van de trimloop is om 15.00 

uur tegenover café Onder den Linden op de Brink in 

Roden. 

 

1K Run 

Basisschoolleerlingen uit groep 4 tot en met 8 

kunnen ook dit jaar meedoen met een echte 

wedstrijd over één kilometer: de 1K Run. Wie is de 

snelste kilometerloper / loopster? De start van de 1K 

Run is om 14.00 uur tegenover café Onder den 

Linden op de Brink in Roden. 

 

Inschrijven 

Inschrijven voor de Scholieren Run bij voorkeur 

online. 

Inschrijven voor de 1K Run kan alleen vooraf online. 

De inschrijfkosten voor de scholierenrun zijn € 3,00. 

Voor de 1K Run is de prijs €5,00 inclusief de chip 

voor tijdregistratie. Advies: neem gepast geld mee! 

Let op: als je als ouder / begeleider of volwassen 

prestatieloper meedoet betaal je € 5,00 inschrijfgeld. 

De € 3,00 is alleen voor basisscholieren, dus maxi-

mum leeftijd 13 jaar. 

 

Water-Experience & Wipe-Out 

Wanneer:  woensdagmiddag 21 juni 2017 

Wat: Water-Experience & Wipe-Out ! 

Hoe laat: 14.45-16.00 uur 

Voor wie: Gr 3 t/m 8 (min diploma A) 

Waar: Zwembad De Hullen Roden 

Kosten: € 3,50 

Opgeven:  Bij de balie van het zwembad 

Geef je op VOL=VOL 
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