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

Zonder tegenbericht kunt u deze INFO beschouwen 

als de laatste van dit schooljaar, op een Poolster 

Nieuws-flits na. Het schooljaar 2016-2017 zit er bijna 

op en dat betekent dat er periodes worden afge-

sloten. 

De kinderen in groep 8 vliegen uit naar het voort-

gezet onderwijs. Zo zijn er ook kinderen in andere 

groepen die volgend schooljaar op een andere school 

starten. Wij hopen dat deze kinderen, en hun ouders, 

een leuke tijd hebben gehad bij ons op De Poolster 

en wensen hen veel geluk en succes! 

Via dezelfde deur komen er ook kinderen nieuw bij 

ons op school, b.v. in verband met een verhuizing of 

omdat zij 4 jaar zijn geworden. En dat zijn er 

opmerkelijk veel dit jaar. Deze kinderen heten wij 

van harte welkom; veel plezier en een leerzame tijd 

gewenst op De Poolster. 

 

Afscheidsmiddag groepen 8 

Afgelopen dinsdag werden alle kinderen van de 

groepen 8 in het zonnetje gezet. Onder toeziend oog 

van hun ouders werden zij door meester Frank, juf 

Betty en juf Ilona een voor een naar voren gehaald. 

Er werden telkens drie zinnen op het scherm 

geprojecteerd en de grote vraag was dan over wie 

gaat dit? Zo leerden we in korte tijd onder andere wie 

het meeste verkering heeft gehad, wie welke bijnaam 

heeft en wie het hardste door de klas kan lachen. Uit 

privacyoverwegingen zullen we u de namen 

besparen. Alle kinderen ontvingen hun rapport en 

een boek over hun schooltijd. 

Hulpouders dank voor uw inzet 

Het hele schooljaar door zijn er veel hulpouders die 

de school bij tal van schoolactiviteiten ondersteunen. 

Zonder deze ondersteuning zou een aantal van deze 

activiteiten niet uitvoerbaar zijn en zou het op school 

een stuk minder gezellig worden.  

Met name de kinderen profiteren dus van uw hulp en 

daar zijn wij erg blij mee. 

Via de INFO willen wij alle hulpouders dan ook heel 

hartelijk bedanken voor hun inzet, chapeau!  

Wij hopen ook volgend schooljaar weer op uw hulp te 

mogen rekenen. 

 

 

Afscheid juf Anneke Gerding  

Zoals eerder aangekondigd stopt juf Anneke Gerding 

volgende week met werken, dan gaat zij met pen-

sioen. Dit is een moeilijke en tijd voor Anneke (alles 

‘de laatste keer’) maar zij sleept zich er kranig door-

heen. 

Wij gaan er volgende week een leuk afscheidsfeest 

van maken en in nauw overleg met Anneke gaan wij 

dat als volgt doen:  

Woensdag 19 juli aanstaande is Anneke haar laatste 

werkdag. Zij heeft die dag een leuke verrassing in 

petto voor alle kinderen op school en andersom.  

Anneke wil geen receptie o.i.d. Ouders die dat willen 

kunnen die dag (of voor die tijd) na schooltijd even 

naar binnen lopen om haar de hand te schudden.  

Het feestje met (oud) teamleden, familie en ken-

nissen volgt vlak na de zomervakantie.  

 

Agenda 

Vr 14-07 INFO #23 uit 

  Rapport mee 

  Trouwerij juf Grietje 

Ma 17-07 Schoolkamp groepen 8 » 

Wo 19-07 Afscheidsfeest juf Anneke Gerding* 

Do 20-07 Schoolkamp groepen 8 « 

Vr  21-07 Afsluiting schooljaar Picknick 

  Alle kinderen om 12:00 uur vrij* 

Ma 14-07 Zomervakantie t/m 01-09 
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In de eerste INFO van het volgende schooljaar doen 

we verslag van het feest, in woord en beeld. 

Wij wensen Anneke natuurlijk een fantastisch feest! 

Wat heeft Anneke met uiltjes..? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u Anneke een kaartje sturen? Haar adres is:  

T. Zondagstraat 33 | 9301 HL | Roden 

 

Afscheidsmusical 

Gisteren vond de afscheidsmusical van groep 8 

plaats. ’s Ochtends vertrok een hele stoet auto’s 

(onderbouw) en fietsers (midden- en bovenbouw) 

van onze school richting Boonstra in Peize. De 

kinderen van groep 3 tot en met 7 hadden de eer om 

als eerste naar de musical Niet te filmen! te mogen 

komen kijken. De musical was een groot spektakel 

met veel bekende acteurs, een flink aantal block-

busters en het Appelstroop Filmfestival!  

’s Avonds traden onze toppers van groep 8 nog een 

keer op voor hun vaders en moeders, broertjes en 

zusjes, opa’s en oma’s en meesters en juffen. 

Na afloop van de musical werd er tot in de kleine 

uurtjes nagenoten… Prachtig gedaan! 

Binnenkort staan de foto’s op de website. 

 

Heel veel geluk en succes… 

Loes, Lianne, Maya, Tim, Laurens, Thijs, Marrit, 

Jente, Diëgo, Leonie, Junah, Lorenzo, Tijs, Miriam, 

Bo, Jasper, Alison, Vera, Lauren, Selien, Sam, 

Laurèn, Rianne, Jurian, Dian, Kim, Joris, Mila, Seth, 

Stijn, Matthijs, Loraine, Dienko, Zefanja, Jasper, 

Alain, Joas, Kimberly, Milan, Mihai, Twann, Demi en 

Samantha.  

Wij hopen dat jullie allemaal op een fijne, leerzame 

basisschooltijd kunnen terugkijken. Jullie blijven alle-

maal van harte welkom om bijvoorbeeld je rapport te 

komen te laten zien of gewoon voor een gezellig 

kletspraatje. Vanaf deze plek willen wij jullie allemaal 

heel veel geluk en succes wensen in het voortgezet 

onderwijs! 

 

 

Tuin 

Twee maand geleden is er op een zaterdag met man 

en macht gewerkt in de tuin op school. Een grote lap 

grond aan de noordzijde van het gebouw is uitgegra-

ven, gefreesd en opnieuw ingezaaid en aangeplant. 

Het resultaat is geweldig (zie foto), de tuin ligt er 

fantastisch bij. De tuin wordt dan ook uitstekend 

onderhouden door kinderen (zie foto) en niet in de 

laatste plaats door http://hoveniersbedrijfroden.nl 

Edwin Kuipers, die nagenoeg belangeloos veel tijd 

steekt in dit project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro Polaris door naar de TV-show 

Afgelopen week kregen wij het fantastische nieuws 

dat ons orkest door is naar de volgende ronde van 

de Lang leve de muziekshow: 

“De jury is eruit! Na uitvoerig beraad weten we welke 

36 klassen door zijn naar de Lang Leve de Muziek 

Show, die vanaf 23 september elke zaterdagavond op 

NPO Zapp te zien is.   

110 klassen kwamen de afgelopen weken naar 

verschillende theaters in het land om hun muzikale 

act aan een vakjury én volle zaal te tonen. Zo’n 3300 

kinderen zongen, dansten en musiceerden in Utrecht, 

Dordrecht, Sneek en Zutphen. 

Wat hebben we allemaal genoten van de muziek en 

de blije gezichtjes! Dank aan de juryleden, theater-

medewerkers van de locaties, de kunstencentra 

waarvan we de muziekinstrumenten mochten lenen 

en natuurlijk de Vliegende Brigadiers. Deze profes-

sionele vakdocenten muziek hebben alle klassen 

geholpen met de voorbereidingen van hun acts. Dat 

was te merken; het klonk allemaal supergoed! 

Toch moest de jury streng zijn: er kunnen maar 36 

klassen, 3 per provincie, door.” 

Helaas kunnen de kinderen van de huidige groep 8 

komend schooljaar niet meer deelnemen aan de 

vervolgronde. Zij hebben de afgelopen jaren 

fantastisch gemusiceerd, alle lof voor deze groep 

leerlingen! 
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Prettige vakantie 

Namens het schoolteam, de MR en de OV voor alle 

schoolverlaters (en ouders van…): Het ga jullie goed! 

Wij hopen dat jullie een prettige tijd op OBS De 

Poolster hebben gehad.  

Iedereen een prettige vakantie gewenst! 

 

 

 

In en uit de buurt 

 

Festival ‘Wat ‘n Kunst 

Heb je zin in het zelf maken van een minirobot? Dat 

kan op zaterdag 2 september – nog net in de vakan-

tie - in Roden. ‘Jouw.buzz’ van de bibliotheek staat 

dan op de nieuwe Albertsbaan. Daarin kan je eerst  

je talent als kunstenaar ontdekken in de digitale 

wereld: hoe maak ik mijn vakantieherinneringen 

geschikt voor een VR-bril bij voorbeeld? of hoe 

fabriceer ik een sleutelhanger in 3D? en veel meer 

ICT-trucs en technieken. 

Als je klaar bent in de BUZZ kun je minirobots maken 

in het Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat. 

Daar is een expositie over ‘Kunst in beweging’. En 

daar zit Jacqueline Zwiebel klaar om je de weg te 

wijzen bij het in elkaar knutselen van kleine robotjes, 

die echt bewegen. Wat die verder allemaal kunnen? 

Spannend!  

Als je 10 jaar of ouder bent kun je daar van 3 uur tot 

7 uur aan de gang. Je hoeft niks mee te nemen. En 

het is ook nog gratis. 

Op de Albertsbaan zijn intussen kunstenaars aan het 

werk om te demonstreren op welke manieren je 

allemaal kunst kunt maken. Ze worden begeleid door 

livemuziek van o.a. Ellen ten Damme en de 

Brassband Oenkerk. Onderdeel van het driedaagse 

festival ‘Wat ’n Kunst’. 

In de BUZZ ben je al welkom vanaf 1 uur. Schrijf je 

van te voren in bij de Bibliotheek in Roden: 

info@bibliotheekroden.nl of bel naar 088-0128245 of 

ga even langs.  
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