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Uitzending Lang Leve de Muziek Show 
Morgen wordt de Lang Leve de Muziek Show waaraan wij 
hebben deelgenomen uitgezonden op NPO 3. Op school 
gaan we de uitzending samen met het schoolorkest kijken, 
spannend hoor! U kunt onze videoclip alvast bekijken 
door hier te klikken. 
 

 
Battle: Sara, Luna en Youki 
Er kan gedanst worden, zaterdag een nieuwe show in 
het thema Dance! De basisscholen komen vanavond uit 
Drenthe: Het Groene Hart uit Zuidwolde, De Poolster 
uit Nieuw-Roden en Commissaris Gaarlandt uit 
Nijeveen.   
 
Voor hun muziekvideo hebben ze hulp gehad van 
razend populaire musers: Sara, Luna en Youki. Dat zijn 
gebruikers van een speciale app waar je mee kunt 
playbacken en dansen terwijl je jezelf filmt. 
 
Maan is jurylid en werpt een kritische blik op de 
videoclips van de klassen. Wie krijgt de meeste punten?  
 
Kijk zaterdag om 19.25 uur naar Zapp! 
 

 
Oproep versierhulp 6 december 
Op woensdag 6 december wordt de school in kerstsferen 
gebracht. De knutselgroep gaat vanaf 8.30 uur aan de slag, 
alle hulp is welkom!  

 
Optreden blazersklas 
Samen met het jeugdorkest van muziekvereniging Oranje 
bliezen de leerlingen van groep 6A op 14 november de 
pannen van het dak! Voor het in grote getale gekomen 
publiek, speelden zij een drietal nummers op bijvoorbeeld 
de bugel of de trompet. Wekenlang oefenden zij onder 
begeleiding van dirigent Hilbert en muzikant Femke op 
allerlei verschillende blaasinstrumenten en dat was te 
horen. Klik op de foto voor een uitgebreide impressie. 

 
Sinterklaas 
Het zal u niet ontgaan zijn, Sinterklaas is weer in het land. 
In de onderbouw werden deze week al een hoop 
hulppieten en hulpsinterklazen gesignaleerd. Op dinsdag 
5 december hopen wij de Sint en zijn Pieten weer te 
mogen begroeten op onze school.  
 
ATTENTIE: 
De kinderen worden dinsdag 5 december uiterlijk om 
08:15 uur op school verwacht, de deuren gaan om 08:00 
uur open. Vervolgens zorgen alle groepen dat zij om 08:25 
uur op de parkeerplaats klaar staan. In verband met het 
strakke schema en voldoende overzicht willen wij de 
ouders met klem vragen om tijdig (08:15 uur) de school te 
verlaten. Wilt u het ontvangst van de Sint en zijn Pieten 
bijwonen? Dat lijkt ons erg gezellig!   
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De 
groepen 5 t/m 8 blijven gewoon tot 14.00 uur op school 
en lunchen dus ook op school.  

Agenda 
Vr 24-11 INFO #6 

Afsluiting Week van de 
Mediawijsheid* 

Za 25-11 Uitzending Lang Leve de Muziek 
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Week van de Mediawijsheid: MediaMasters 
De afgelopen week deden de groepen 7 en 8 mee aan 
MediaMasters. Met behulp van deze game komen de 
kinderen in aanraking met alle mogelijkheden, maar ook 
gevaren, omtrent mediawijsheid. U kunt hierbij denken 
aan sociale media, reclame, informatievaardigheden, 
programmeren, games, cyberpesten, vloggen, 
beeldvorming, virtual reality en online gedrag. Maandag 
wordt bekend welke groep het meeste punten heeft 
behaald, daarnaast krijgen alle leerlingen dan hun 
MediaMaster-diploma. 
 
Als ouder bent u een belangrijke schakel in het mediawijs 
worden van uw kind. De MediaDiamant is een online tool 
die u hierbij handvatten kan geven. Voor verschillende 
leeftijdsgroepen zijn er  tips opgesteld: 
 
» baby’s, peuters en kleuters van 0 t/m 5 jaar; 
» basisschoolkinderen van 6 t/m 8 jaar; 
» basisschoolkinderen van 9 t/m 12 jaar; 
» kinderen van 13 t/m 18 jaar 
 

 
Leerlingenraad 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op school 
kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over 
allerhande onderwerpen die op school leven. Daarom 
hebben we op OBS De Poolster naast ‘ouderraden’ ook een 
leerlingenraad. In de leerlingenraad hebben 
vertegenwoordigers uit de midden- en bovenbouw zitting, 
alsmede een leerkracht en een MR-lid (oudergeleding). 
Afgelopen woensdag kwam de leerlingenraad voor het 
eerst bijeen. Er werd onder andere gesproken over  het 
schoolplein en een tosti-dag.  

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Greetje 
Hovinga (MR), juf Inge (team), Sam (7A), Lian (5B), Isabel 
(6A), Thomas (6A), Jetske (7A), Senna (8B), Kevan (8A), 
Sanne (5B), Nanet (8B), Pieter (5A), Eva (8A) en Semma 
(5A). 

Excursie groep 4B/5A 
Groep 4B/5A is gisteren op excursie geweest naar 
Hummel recycling in Leek geweest. Tim Doedens zijn 
spreekbeurt had namelijk als onderwerp 
afvalverwerking. Uiteraard kreeg Tim een heel mooi cijfer 
voor zijn spreekbeurt, goed gedaan! Klik op de foto voor 
een uitgebreide impressie. 

 
Digitale ideeënbus OV 
Ideeën of wensen voor de school? Loop jij rond met een 
leuk idee of wens voor de school? Bijvoorbeeld ideeën 
over leuke activiteiten voor leerlingen? Ideeën over hoe 
we nog meer aandacht kunnen vragen voor gezonde 
voeding op school? Ideeën om het klokhuis nog mooier in 
te kunnen richten? Laat het ons weten! Alle ideeën zijn 
welkom. De oudervereniging denkt graag mee en bekijkt 
samen met het team van de school wat de mogelijkheden 
zijn.  
 
Laat je ideeën achter via: 
oudervereniging@obsdepoolster.com 
 
Van de verkeerscommissie: Fietscontrole  
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer, 
helemaal als ze fietsen zonder goede remmen en 
verlichting. Uit onderzoek blijkt dat met goede 
fietsverlichting de kans op een aanrijding in het donker 
daalt met wel 20 procent. Daarom heeft OBS de Poolster 
meegedaan met de ANWB fietsverlichtingsactie om met 
elkaar het fietsverkeer veilig te maken 
 
Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten 
de kinderen niet alleen beschikken over de juiste kennis 
over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook 
beschikken over een veilige fiets. Helemaal nu de dagen 
weer wat korter worden. Stel dat de remmen het niet goed 
doen, of een kind kan niet met de voeten bij de grond 
komen als het ineens moet stoppen of afstappen? Wat is 
nu een veilige fiets? 
  
Om de leerlingen veilig te laten fietsen hebben de 
kinderen vanaf groep 5 voor de herfstvakantie hun fiets 
volledig kunnen laten controleren volgens de eisen die 
VVN aan een veilige fiets stelt. Een heel aantal ouders en 
een behulpzame opa controleerden in totaal 133 fietsen. 
Voor de fietsen die net niet door de controle kwamen was 
er de mogelijkheid om deze een week later te laten 
herkeuren. Het resultaat was op een enkele fiets na heel 
goed, een zeer geslaagde actie! 
  
Alle vrijwilligers worden hierbij bedankt voor hun 
medewerking! 
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