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11 november is de dag  

De afgelopen weken is er in de groepen weer druk 
geknutseld aan de lampionnen voor Sint Maarten. De 
resultaten mogen er zijn, heel veel plezier allemaal 
morgen! Klik op de foto hieronder voor een overzicht van 
wat er allemaal gemaakt is. 

 
Schoolplein opruimen 
Vandaag hebben de groepen 3 en 4 het plein opgeruimd 
en ‘bol-plant-klaar’ gemaakt. Met vereende kracht werd 
onder andere het onkruid verwijderd, blad verzameld en 
geschoffeld. Er waren een hoop (groot)ouders en leden 
van de groene schoolpleincommissie om mee te helpen, 
bedankt allemaal! Komende woensdag zal gelijktijdig met 
de aftrap van het schoolfruitproject, ook het groei-en-
bloei-project van de groepen 3 en 4 starten.  

MuziekImpuls 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op onze school 
een promotiefilmpje gemaakt voor het stimuleren van 
muziekles in het basisonderwijs: 
OBS De Poolster zit alweer in het derde jaar van de Impuls 
muziekonderwijs. Voor veel van de kinderen is muziek een 
vanzelfsprekendheid geworden. De lessen lopen, de 
kinderen zingen en spelen en dat loont! De school is 
namelijk uitgenodigd om mee te doen aan de audities van 
Lang Leve de Muziekshow!  

 
Week van de Mediawijsheid: MediaMasters 
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of 
smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt 
er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds 
belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor 
invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken onze 
leerlingen in de MediaMasters Game, het 
mediawijsheidspel voor groep 7 en 8 dat gespeeld wordt 
tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 tot en met 24 
november 2017) door tienduizenden kinderen in heel 
Nederland. 
 
MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de 
Mediawijsheid (17 t/m 24 november 2017) Het thema 
luidt: Generatie Media: samen mediawijs. Tijdens deze 
week roept Mediawijzer.net docenten, professionals, 
ouders, kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de 
klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en 
mediawijze vaardigheden. Kijk voor meer informatie op 
website: www.weekvandemediawijsheid.nl.  

Agenda 
Vr 10-11 INFO #5 
Za 11-11 Sint Maarten 
Ma 13-11 Zwemcircuit groepen 6/7/8 

Oudergesprekken groepen 8 | Week 1 
Di 14-11 Optreden Blazersklas groep 6A*  
Vr 17-11 Start Week van de Mediawijsheid*  
Ma 20-11 Oudergesprekken groepen 8 | Week 2 
Di 21-11 OV-vergadering 

MR-vergadering 
Do 23-11 Spreekuur jeugdverpleegkundige 
Vr 24-11 INFO #5 
Za 25-11 Uitzending Lang Leve de Muziek 
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 * Meer informatie in deze INFO 
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Gezonde school EU-schoolfruit 
Zoals u misschien al heeft ontdekt, staat er in Het Klokhuis 
een hele mooie marktkraam. Deze zal vanaf komende 
woensdag wekelijks gevuld worden met allerlei soorten 
fruit en groente. De komende 20 weken krijgen de 
kinderen namelijk drie stuks groente en fruit per leerling 
per week. De klassenkist zal iedere woensdag, donderdag 
en vrijdag gevuld worden. Wij zullen u wekelijks 
informeren over de soorten fruit of groente die er op het 
menu staan, dan kunt u hier rekening mee houden. Ook 
zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding. Zo 
krijgen de leerlingen een gezond voorbeeld. In deze folder 
leest u tips over hoe ouders/verzorgers dat gemakkelijk 
mogelijk kunnen maken.  
 
De komende week ziet ons groente- en fruitmenu er als 
volgt uit: waspeen (woensdag), mandarijn (donderdag) en 
peren (vrijdag).  
 
Open podium groep 4A 
Op woensdag 1 november mochten de kinderen van groep 
4A optreden voor hun (groot)ouders en de groepen 3, 4  
en 5 tijdens het Open Podium. Samen met juf Carolien 
maakten ze er een groot feest van, goed gedaan allemaal! 
Zoals u weet, komen gedurende het schooljaar alle 
groepen een keer aan bod. Klik op de foto voor een kort 
filmpje.  

 
Doppeninzameling 
Sinds vorig schooljaar zijn wij, na de spreekbeurt van 
Suzanne (groep 6A), gestart met het verzamelen van 
plastic doppen in Het Klokhuis. Deze inzamelingsactie 
komt geheel ten goede aan KNGF Geleidehonden. In de 
herfstvakantie heeft Suzanne een hele grote zak doppen 
weggebracht, de stichting was hier erg blij mee. We blijven 
sparen! 

 
Optreden blazersklas 
Op 14 november zullen de kinderen van groep 6A ’s 
avonds een heus concert geven voor hun vaders, moeders, 
opa’s en oma’s. Sinds de Rodermarkt zijn Femke Wegter 
en Wilbert Zwier van de muziekvereniging Oranje met 
veel enthousiasme gestart met het geven van 
muzieklessen op onder andere de trompet of de bugel. 
Komende dinsdag zullen de kinderen laten horen wat ze 
allemaal geleerd hebben. Klik hieronder voor een 
impressie van het concert van vorig jaar. 

 
Afscheid MR-leden 
Gisteravond hebben we afscheid genomen van onze MR-
leden Geert Barels, Marga Rosema en Heleen van der 
Donk. Namens alle ouders, kinderen en collega's, bedankt 
voor jullie inzet de afgelopen jaren. 
 
Hieperdepiep…  
Wat waren er in eens een hoop kinderen in ons kantoortje. 
Gelukkig kwamen ze met een goede reden: Antje, onze 
administratieve kracht, is vandaag 50 geworden! Antje, 
namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd! 

 

In en uit de buurt 

 
Week van de Pleegzorg 
Van 1 tot en met 8 november is de Week van de Pleegzorg. 
Tijdens deze actieweek zet Yorneo, organisatie voor jeugd 
en opvoedhulp in Drenthe, haar pleegouders in het 
zonnetje en vragen we in samenwerking met de 
gemeenten in Drenthe aandacht voor het tekort aan 
pleegouders. Een belangrijk onderdeel tijdens deze week 
vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het 
kader van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. 
 
In deze week stellen verschillende scholen voor basis- en 
middelbaar onderwijs uit de provincie, waaronder onze 
school, hun schoolhek beschikbaar voor het spandoek 
‘supergewone mensen gezocht.’ Hiermee hopen we 
pleegzorg meer onder de aandacht te brengen. Kijk op 
www.pleegoudergezocht.nl voor meer informatie. 
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