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Start nieuw schooljaar 
En toen was het weer zo ver, na zes weken vakantie gingen 
we afgelopen maandag allemaal met frisse moed aan de 
slag. Voor de een de allereerste dag op onze school, voor 
de ander een verdieping hoger en voor weer een ander de 
start van het laatste jaar basisonderwijs. En voor iedereen 
is het weer een beetje wennen.  
Het team is er, samen met de MR en de OV, klaar voor om 
er een leerzaam en leuk schooljaar van te maken. We 
heten iedereen dan ook (weer) van harte welkom op De 
Poolster. 
 
Informatiepakket 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een informatie-
pakket meegekregen, met: 
 de Jaargids (oudste kinderen van het gezin) 
 de Schoolgids (nieuwe kinderen op school; 
 de Schoolkalender (oudste kinderen van het gezin); 
 het Bereikbaarheidsformulier (digitaal in te vullen 

voor elke leerling); 
 het Ouderhulpformulier (digitaal in te vullen). 

 
Mocht u graag een gedrukt exemplaar van de Schoolgids 
willen ontvangen dan kunt u terecht bij de administratie, 
Antje Maris. Alle documenten zijn ook digitaal te vinden 
op de website van school.  
De papieren schoolkalender is gemaakt onder voorbe-
houd van wijzigingen. Raadpleeg voor een actuele versie 
gedurende het schooljaar de INFO’s en de digitale 
schoolkalender op de website. 
 
 

Bart van Bergen aanspreekpersoon directiezaken 
Bart van Bergen is dit schooljaar de aanspreekpersoon 
voor alle directiezaken op school, hij werkt onder super-
visie van Jan Timmer. 
Jan Timmer is drie dagen per week werkzaam op het 
stafbureau van OPO Noordenveld.  Jan heeft boven-
schoolse zaken in zijn portefeuille als Passend Onderwijs 
en Kwaliteitsbeleid. Daarnaast is hij waarnemend alge-
meen directeur. 
 
Gymrooster 2017-2018 
Het gymrooster is definitief vastgesteld: 

Dag Groep 

Maandag 7A – 8A – 8B 

Dinsdag 3A – 3B – 4A  – 4B/5A 

Woensdag 5B – 6A 

Donderdag 3B – 4A  – 4B/5A – 5B 

Vrijdag 3A – 6A – 7A – 8A – 8B 

 
Op dinsdag en vrijdag worden de meeste gymlessen 
verzorgd door de vakleerkracht Harry Oolders. De andere 
lessen worden door de eigen leerkracht gegeven.  

 
Inloop groep 3 
De kinderen in groep 3 mogen ’s ochtends de eerste weken 
van het nieuwe schooljaar naar binnen worden gebracht. 
Deze periode geldt tot de Rodermarkt. Daarna gaan zij, 
evenals kinderen in de groepen 4 t/m 8, bij de 1e bel 
buiten in de rij staan, op de afgesproken plek. Zie ook 
hoofdstuk 1.14 in de jaargids. 
 
Rapporten graag inleveren 
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen zo zachtjes aan hun 
rapport weer inleveren op school? Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking. 
 
 
 

Agenda 
Ma 04-09 1e schooldag 
  Start leefstijl thema 1* 
Di 05-09 Informatiepakket mee / verzonden 
Do 07-09 Afscheid juf Anneke Gerding intern 
Ma 11-09 Eerste week oudergesprekken 
Wo 13-09 Start actie Jantje Beton* 
  Opening Oktobermaand Kindermaand*  
Do 14-09 Schoolverpleegkundige screening groep 7 
  Directieoverleg 
Ma 18-09 Tweede week oudergesprekken 
Di 19-09 Schoolverpleegkundige screening groep 7 
  Start AMV-lessen groepen 4 
  MR-vergadering 
Wo 20-09 OV-vergadering 
Do 21-09 Schoolverpleegkundige screening groep 7 
Vr 22-09 INFO # 2 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Opening Oktobermaand Kindermaand 
De opening van het project Oktobermaand kindermaand 
vindt dit schooljaar plaats op De Poolster in Nieuw-Ro-
den. 
Klaas Smit, de burgemeester van de gemeente Noorden-
veld, komt woensdag 13 september op De Poolster om het 
project feestelijk te openen. Alle kinderen mogen die dag 
een leuk en feestelijk hoofddeksel opdoen. Om te 
beginnen gaan we de burgemeester met de hele school 
muzikaal onthalen en vervolgens gaat de burgemeester 
een leuk spel doen in de groepen 6. 

 
Oudergesprekken 
Op De Poolster worden ouders van kinderen minimaal 
drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een ouder-
gesprek; omstreeks september, februari en juni. Bij de 
kleuters is er een ander ritme i.v.m. wisselende in-
stroommomenten van de kinderen gedurende het 
schooljaar. Buiten de geplande gesprekken vinden er 
tussendoor gesprekken plaats als de ouders of de 
leerkrachten dat wenselijk vinden. 
Evenals voorgaande jaren hebben we de eerste ronde 
oudergesprekken gepland in september. In deze 
gesprekken willen we vooral de ouders de gelegenheid 
bieden om het een en ander te vertellen over hun kind.  
 
Het doel van dit gesprek is met name om uw kind zo snel 
mogelijk goed te leren kennen, de overgang van groep 
naar groep zo soepel mogelijk te laten verlopen en om de 
‘kindkenmerken’ zo goed mogelijk in beeld te hebben, 
zodat de kinderen optimaal kunnen worden begeleid.  
Wij vragen ouders zich enigszins voor te bereiden op het 
gesprek. Denkt u voor het gesprek alvast eens na over de 
volgende vragen: 
 Beschrijf uw kind eens in maximaal drie zinnen. 
 Wanneer heeft uw kind een positief schooljaar? 
 Zou u kernachtig kunnen omschrijven op welke wijze 

de leerkracht uw kind het best kan helpen? 

Rodermartkparade 2017: ‘Let me entertain you’ 
Zoals u misschien wel heeft gehoord in de wandelgangen 
zijn we al weer enige tijd bezig met het bouwen van de 
Rodermarktwagen voor de kinderen van groep 2. Het 
thema van De Poolster is dit jaar: Wildlands. Het zal dan 
ook een wagen worden met veel dieren, helemaal 
geïnspireerd op The Adventure Zoo, waarop de kinderen 
van groep 2 zullen schitteren op zaterdag 23 september. 
Als we de vereniging van volksvermaken mogen geloven 
zitten we goed op schema maar er moet nog een hoop 
gebeuren! We zijn nog op zoek naar een aantal natuurlijke 
materialen waar we de wagen mooi mee kunnen 
aankleden; klimop, wit grind, zand, rozenbottels, 
riet(+pluimen), wortels, appels, maïs, graan (+stengels), 
aardappelen en besjes.  
 
Zou u één van deze materialen willen schenken aan de 
wagen, neem dan even contact op met één van de 
algemeen coördinatoren (Jakob Boetje, Marieke van 
Duuren, Jacqueline Bouma) Alvast bedankt! 
 

 
Start Leefstijl thema 1: De groep? Dat zijn wij! 
De Leefstijllessen zijn erop gericht om leerlingen op 
ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de 
samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoor-
beeld om samenspelen en samenwerken, praten en 
luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met 
gevoelens en verschillen, zelf beslissingen durven nemen 
en opkomen voor jezelf. 
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s. Op 
school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde 
thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accen-
ten worden gelegd. 
Op dit moment staat het thema ‘De groep? Dat zijn 
wij’ centraal. Binnen dit thema besteden we vooral 
aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen 
leer-lingen zich beter op hun gemak, zowel bij elkaar als 
bij hun leerkracht. De leerlingen leren elkaar beter 
kennen, hebben we het over hoe je aardig kunt zijn voor 
elkaar en maken we afspraken om de sfeer in de groep 
prettig te houden. 

 
Jantje Beton 
Slootje springen, verstoppertje doen in de straat of met 
elkaar een nieuw spel bedenken tijdens de pauze op het 
schoolplein; een leven zonder vrij buitenspelen is 
ondenkbaar voor een goede ontwikkeling van kinderen. 
Want van buitenspelen worden kinderen socialer, 
slimmer en gezonder. Ook heeft buitenspelen een positief 
effect op het concentratievermogen. Kinderen die veel 
(buiten)spelen hebben een betere hersenontwikkeling en 
leervermogen dan kinderen die weinig en of binnen 
spelen. Toch speelt een vijfde van de kinderen niet of 
slechts een keer per week vrij buiten. Iedereen die een 
Jantje Beton lot koopt, draagt bij aan buitenspelen en 
bewegen tijdens en na schooltijd. Dat is hard nodig. Juist 
in een tijd waarin 80 procent van de kin-deren 

onvoldoende beweegt, 
kan er niet voldoende 
aandacht aan 
buitenspelen worden 
besteed. 
 
Onze school doet van 13 
september tot en met 27 
september mee aan de 
Jantje Beton Loterij. De 
helft van de opbrengst 
gaan we besteden aan 
buitenactiviteiten of het 
opknappen van ons 

schoolplein. De andere helft van de opbrengst gaat naar 
buitenspeelprojecten van Jantje Beton. Uitleg over de 
lotenverkoop aan de leerlingen vindt plaats op school. 
Daarnaast ontvangt u als ouder een infoblad. Klik hier 
voor een filmpje met meer info over Jantje Beton.  
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Dringende oproep verkeersbrigadiers 
Wij zijn trots op onze club verkeersbrigadiers, hulpou-
ders die de kinderen begeleiden bij het oversteken van de 
kruising Zevenhuisterweg – Esweg – Dorpsstraat – 
Eikenlaan. Hoe meer hulp hoe gemakkelijker deze klus te 
klaren is. Daarom doen wij (voortdurend) een dringende 
oproep voor meer brigadiers. Vragen? Aanmelden? Neem 
dan contact op met Gea Akker, via de schoolmail. 
Op dit moment is er geen brigadier beschikbaar op de 
dinsdagmiddag (14:00 uur tot 14:15 uur). Op dat mo-
ment zijn ouders dus zelf verantwoordelijk voor een 
veilige oversteek van hun kind. Wij verwachten dat 
iedereen bij de oversteek van de fiets afstapt.   
 
Parkeren 
Bij het parkeerterrein staat met pijlen op het wegdek 
aangegeven welke richting men moet nemen. U rijdt het 
parkeerterrein via de school op en bij de voetbalvelden 
verlaat u deze, denk bij het in- en uitrijden wel om fietsers. 
Het afzetten van de kinderen kan nog steeds bij de 
Kiss&Ride zone. Aangezien de Kiss&Ride vlakbij de ingang 
zit graag het afzetten zo kort mogelijk houden. 
 
Afscheid juf Anneke Gerding 
In de laatste week voor de zomervakantie nam juf Anneke 
Gerding afscheid op school, zij is met pensioen. In de 
zomervakantie verscheen een leuk artikel in De Krant en 
afgelopen donderdag werd het afscheidsfeestje gevierd 
met (oud) collega’s en familie. Wij kijken terug op twee 
buitengewoon gezellige en leuke feestjes. Zie de website 
van school voor een fotoreportage.  
 
Wij willen Anneke heel hartelijk bedanken voor hetgeen 
zij kinderen, ouders en collega’s in al die jaren heeft 
gebracht. Voorts willen wij haar veel geluk toewensen. 
Klik hieronder voor een filmpje van Anneke haar 
afscheidsdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Kinderdisco in het dorpshuis 
Hou jij van dansen en coole muziek? Kom dan op vrijdag 
29 september naar de kinderdisco in het dorpshuis van 
Nieuw Roden. Er komt een echte DJ! Misschien ken je hem 
wel, het is de super coole DJ Doedie! 
Groep 3,4 en 5 van 18.30 tot 20.00 uur (ouders zijn 
welkom) en groep 6, 7 en 8 van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
1.50 euro per kind. Geef je snel op: 
kindereninnieuwroden@gmail.com  
VOL = VOL 

 
Houd de nieuwsbrief in de gaten! Het komende jaar gaan 
we maandelijks leuke activiteiten organiseren voor 
kinderen van groep 1 t/m groep 8. Dit zal plaatsvinden in 
en rond het dorpshuis van Nieuw Roden. Zo staat er 
bijvoorbeeld een spooktocht, knutselmiddag en een 
filmavond op het programma.  We gaan van start met een 
kinderdisco! Mocht je het leuk vinden om mee te denken  
of om af en toe te helpen? Vrijwilligers zijn welkom!  Je 
kunt ons bereiken op Kindereninnieuwroden@gmail.com 
of op 06-21598207/ 06-44454795.  
 
Kom je ook op 16 september naar wat 'n kunst? Er komt 
een echte balonnenartiest en je kunt komen 
straattekenen. Entree is gratis. Het is in het dorpshuis van 
14 tot 17 uur. 
 
Feestelijke groet van  
Yvonne van der Laan en Hanneke Langeslag. 
 
Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht 
Op zaterdag 7 oktober organiseert de Stichting 
Sportstimulering Noordenveld samen met Het Wapen van 
Drenthe voor de zevende keer de wandeltocht het 
“Klaverblad van Noordenveld”.  
Klik hier voor meer informatie. 
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