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Jaargang 29 nummer 4 INFO 20-10-2017  

 
Sluiting Kinderboekenweek Gruwelijk eng! 

Vandaag kwam er dan echt een einde aan de 
Kinderboekenweek. Officieel liep deze tot vorige week, 
maar wij hebben ervoor gekozen om nog een weekje door 
te griezelen.  
 
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 was er vanmiddag 
de finale van de voorleeswedstrijd. De afgelopen weken 
werden er in de klassen voorrondes gehouden. In de finale 
mochten Sam Bakker (7A), Wout Brink (8A) en Meike 
Castro (8B) tegen elkaar strijden. Na lang beraad werd 
Sam Bakker gekozen tot de voorleeskampioen van onze 
school. In het voorjaar mag hij ons vertegenwoordigen 
tijdens de regionale voorleeswedstrijd. Goed gedaan 
allemaal! 
 
De Kinderboekenweek werd afgesloten met de uitreiking 
van de Griffels en Penselen. Wat hebben de kinderen het 
de jury lastig gemaakt, maar uiteindelijk wist de jury toch 
3 winnaars te kiezen: Eline Fleurke (3B) is de winnaar 
geworden van het Gouden Penseel en Julia Wijnand (5B) 
en Viktor Hogenberg (7A)  hebben de Gouden Griffels 
gewonnen. Een eervolle vermelding is er voor alle andere 
leerlingen die fantastisch gekleurd en geschreven hebben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lang Leve de Muziek! 
Aansluitend op de afsluiting van de Kinderboekenweek, 
hebben wij ons schoolorkest op het podium gehuldigd. Dit 
omdat ze het zo fantastisch hebben gedaan tijdens de Lang 
Leve de Muziek Show. Op 25 november wordt de show 
uitgezonden op Zapp / NPO 3 om 19.30 uur. Klik op de 
afbeelding voor een impressie. Wordt vervolgd! 

 
Het Bos Natuurlijk! 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben de kinderen op 
7 oktober een topervaring in het Drents Friese Wold 
beleefd. ’s Ochtends mochten alle kinderen onder leiding 
van boswachters een unieke zwerftocht van 2,5 uur 
maken door het bos. En ’s middags verzorgden maar liefst 
10 boswachters workshops in het bos. 
 
Woensdagavond presenteerden de groepen en 7 en 8 hun 
kijk op ‘Het Bos Natuurlijk’. Tijdens deze feestelijke 
afsluiting van dit onderwijsproject, dat IVN Drenthe in 
opdracht van de vereniging ‘De Nieuwe Wildernis’ heeft 
georganiseerd, werd  allereerst een lied gezongen voor 
alle ouders, grootouders en andere geïnteresseerden. 
Hierna mocht het publiek zelf aan de slag tijdens allerlei 
door leerlingen bedachte en begeleide workshops.   
 
De complimenten voor de leerlingen, leerkrachten en het 
IVN, die met elkaar een fantastisch project hebben 
neergezet en beleefd! 

Agenda 
Vr 20-10 INFO #4 

Hercontrole fietsen 
Sluiting Kinderboekenweek (school)* 
Start herfstvakantie 

Ma 23-10 Herfstvakantie (t/m 27-10) 
Zo 29-10 Wintertijd » klok 1 uur terug 
Di 31-10 Cultuurmenu groepen 1-2: 

Experimenteren met Kleuren 
Wo 01-11 Cultuurmenu groepen 1-2: 

Experimenteren met Kleuren 
Open podium groep 4* 
Infoavond groepen 7-8 

Do 09-11 Directie overleg 
Vr 10-11 INFO #5 
 * Meer informatie in deze INFO 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9lCAaxYKZHTaWdsdmV6MjVpZ2c
https://drive.google.com/open?id=0B9lCAaxYKZHTX0RFZ3QwTjM3YzA
https://drive.google.com/open?id=0B9lCAaxYKZHTYmFGRmthdWtGMFU
https://photos.app.goo.gl/S9hKyOSs8efe7BZk2


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

 
Open podium groep 4A 
Zoals u in een eerdere INFO heeft kunnen lezen zal groep 
4A in de eerste week na de herfstvakantie het eerste Open 
Podium van dit schooljaar organiseren. Tijdens het Open 
Podium gaan alle groepen volgens een rooster op gezette 
tijden een voorstelling geven of een presentatie houden, 
over uiteenlopende onderwerpen en thema’s, zoals 
muziek, toneel, dans, beeldende kunst, poëzie, film, video, 
nieuwe media, natuur, projecten etc. 
 
De voorstelling, dan wel presentatie, wordt gegeven op 
school, voor de ouders van kinderen van de betreffende 
groep en kinderen in de ‘aangrenzende’ groepen (b.v. 
groep 4 treedt op, de groepen 3 en 5 gaan kijken). 
 
Het rooster van de voorstellingen is opgenomen in de 
schoolkalender op de website van school en de ouders 
ontvangen ruim van tevoren een uitnodiging via de 
leerkracht en de kinderen. 
 
Verkeersplaneet 
Afgelopen dinsdag bezochten de groepen 4A, 4B en 5A de 
‘Verkeersplaneet’. In de voorstelling kwam er een 
buitenaards wezen op aarde die de verkeersregels niet 
kende.  Gelukkig kenden de kinderen deze wel en wilden 
ze deze met alle plezier uitleggen. Klik op de foto voor 
een impressie van deze voorstelling. 

 
Algemene Ledenvergadering 
Afgelopen donderdag heeft de Oudervereniging (OV) haar 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. 
Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van 
een tweetal bestuursleden: Kiki Dob en Ramona Houtman. 
Ze hebben in de afgelopen jaren een mooie bijdrage 
geleverd aan de verschillende activiteiten van de 
oudervereniging, en daarvoor zijn we ze erg dankbaar. 
Gelukkig hebben we ook drie nieuwe leden mogen 
verwelkomen: Monique Ensing, Sandra Zwart en Marijke 
Rozema. Wij heten de nieuwe leden van harte welkom. 
 
De oudervereniging verzorgt gedurende het schooljaar 
diverse activiteiten voor de kinderen. Dit om te 
ondersteunen en om de basisschooltijd voor de kinderen 
een onvergetelijke tijd te maken. Hierbij is een actieve 
bijdrage van de ouders erg belangrijk. Hulp is altijd 
welkom, ook als niet OV-lid, op incidentele basis. 
Geïnteresseerd? Of wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met een van de OV-leden. 
 

 
Gezonde school Schoolfruit 
Wij zijn erg blij dat wij dit jaar mee mogen doen aan het 
EU-schoolfruit-project. Dit project houdt in dat alle 
kinderen vanaf week 46, 20 weken lang, 3 stuks fruit en 
groente per week krijgen aangeboden als tienuurtje.  
 
Een aantal redenen waarom wij dit doen: 
- Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op 
scholen waar gezond wordt gegeten, zitten lekkerder in 
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en 
leren makkelijker. 
- Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling 
van kinderen. 
- Het is lekker en gezond. De kinderen leren waarschijnlijk 
nieuwe stukjes fruit en groente te eten en te ontdekken 
wat ze lekker vinden.  
 
Wij zullen u binnenkort op de hoogte brengen van de 
dagen dat er schoolfruit zal zijn en hoe dit allemaal in zijn 
werk gaat. 

 
Gezonde school Schoolplein 
Zoals jullie weten zijn wij vorig jaar in samenwerking met 
een aantal enthousiaste ouders gestart met het 
vergroenen van ons schoolplein. Tijdens een 
informatieavond is uitgelegd dat dit niet alleen gaat om 
veel natuur, maar ook de hieraan gekoppelde activiteiten. 
Wij willen het schoolplein betrekken bij ons onderwijs; 
ook buiten willen wij een rijke leeromgeving creëren.  
 
De groepen 3 gaan in dit kader dit schooljaar aan de slag 
met een bloembollenproject. Door zélf bloembollen te 
planten, leren ze bloembollen spelenderwijs van dichtbij 
kennen. De kinderen planten de bloembollen samen in de 
schooltuin of in potten voor op het schoolplein. Zij zien 
dan met eigen ogen hoe de bloembollen uitgroeien tot 
schitterende bloemen.  
 
Ook zijn we ons aan het oriënteren op extra opslagruimte 
op het plein. Zodat we meer ruimte hebben om 
buitenspeelmateriaal te bergen. De onderbouw-
leerkrachten willen zich dan onder andere richten op 
‘loose parts’, oftewel losse onderdelen. Dit zijn 
voorwerpen die kinderen op oneindig veel manieren 
kunnen gebruiken in hun spel. Door er iets mee te doen, te 
verplaatsen of te combineren met andere materialen. Het 
is een vorm van “open end”-play waarbij de kinderen zelf 
hun spel vormgeven. Al handelend bouwen kinderen op 
een actieve manier kennis op door te experimenteren. 
Losse stukjes zetten aan tot divergent denken: kinderen 
zoeken zelf nieuwe mogelijkheden, spelideeën en 
oplossingen met het materiaal. 
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In en uit de buurt 

 
Zwemvierdaagse 
Blijven zwemmen voor plezier en veiligheid  
Van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 
wordt weer de zwem4daagse georganiseerd.. De 
Zwem4daagse is een sportief evenement waardoor 
kinderen gestimuleerd worden om te blijven zwemmen, 
zodat ze ook na het behalen van het zwemdiploma veilig 
zijn in en om het water.  
 
Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen om 
veilig in en om het water te recreëren. Voor kinderen is 
het belangrijk om ook na het behalen van het 
zwemdiploma vaak te zwemmen en de aangeleerde 
vaardigheden te blijven oefenen. Plezier en veiligheid 
gaan prima samen. Het is een sportieve activiteit om 
samen met vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te 
doen. Zwemmen is bewegen in het water en is ook nog 
eens leuk en super gezond. 
Klik hier voor de nieuwsbrief van Sportcentrum De 
Hullen. 

 
Activiteiten Landgoed Nienoord 
Beleef de leukste avonturen in de herfstvakantie op 
Landgoed Nienoord, klik op de link voor meer informatie: 
- Herfstvakantie actie 
- Halloween zwemmen 
- Piratenrun  
 
Griezelen op 28 oktober 
Heb jij zin om te griezelen? Kom dan op 28 oktober 
(verkleed zou leuk zijn!) naar de Brink in Nieuw-Roden. 
(speelveld Brinkstraat/ Beukenlaan) 
 
Voor wie? Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Kinderen 
lopen onder toezicht van een volwassene.  
Hoe laat? Om 17 uur start de gezellige speur- spooktocht 
en om 18.30 uur start de spannende griezel spooktocht. Je 
mag zelf weten in welke groep je wilt meelopen. 
Kosten? 1,50 euro per deelnemer. Dit is inclusief 
griezelsap enzo… 
Aanmelden? Tijdig aanmelden via 
kindereninnieuwroden@gmail.com. Vol=vol.  
 
Na aanmelding volgt meer informatie via de mail. 
Volg ons ook op facebook: Kinderen Nieuw-Roden. 
 
De griezelige groetjes van de kinderclub in Nieuw- Roden 
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