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INFO #7
Staking
Start actie voedselbank
Kerst Muziekgala in Ahoy
Kerstmusical groep 7A
Kerstfeest & -diner
INFO #8
12.00 uur - Start kerstvakantie
Meer informatie in deze INFO

Een drukke maand
De maand december staat als vanouds in het teken van
Sinterklaas en Kerst: surprises, een kerstdiner, een
musical en een feestelijk versierde school. Dit jaar komt
daar als bonus nog eens het Kerst Muziekgala bij, waar ons
orkest mag gaan optreden voor een vol Ahoy. Heel veel
leuke, maar ook intensieve activiteiten. Zonder de hulp
van ouders was dit allemaal niet op deze manier mogelijk
geweest, onze dank is groot!
Bezoek Sinterklaas
Wat een consternatie afgelopen dinsdag bij ons op school.
Het leek er even op dat het de Sint dit jaar niet ging lukken
om een bezoekje te brengen aan onze kinderen. Zijn broer
SinterJoop had 'gelukkig' wel tijd om langs te komen. Of
we hier nou wel zo blij mee moesten zijn... SinterJoop is
namelijk nog geen volleerd Sinterklaas. Hij kwam om 8.25
uur aangeslingerd op zijn fiets om daarna het hele plein op
stelten te zetten. Gelukkig lukte het de hoofdpiet om de
Sint te bereiken, waarna de Sint door juf Anneke op school
werd gebracht. Zo kwam alles gelukkig toch nog op zijn
pootjes terecht. De groepen 1 tot en met 4 mochten hierna
op bezoek bij de Sint in de gymzaal, de andere groepen
kregen nog een bezoekje van SinterJoop. U zult begrijpen,
het bleef nog lang onrustig.
Klik hier voor de foto’s van het Sinterklaasfeest.
Klik hieronder voor een foto impressie van de aankomst.
(bron: ditisroden.nl)
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De school gaat dicht
Afgelopen dinsdag hebben wij u reeds gemeld dat wij
wederom gaan staken. Het ultimatum dat het PO-front op
7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan
het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het
primair onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur
verlopen. Dit betekent dat op dinsdag 12 december alle
medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een
dag gaan staken. Ook onze school neemt deel aan deze
staking en dat betekent dat de school op deze dag gesloten
is.
Er ligt een drietal eisen bij de politiek, waar nog
onvoldoende gehoor aan gegeven is. Allereerst moet het
personeelsbudget van scholen verruimd worden om zo de
salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te
verhogen. Daarnaast moet er een vergroting van de
doorstroommogelijkheden in het basis- en speciaal
onderwijs mogelijk gemaakt worden. Ook moet er ruimte
worden gecreëerd om de werkdruk te verlagen: meer
handen in de school, meer onderwijsondersteunend
personeel, meer tijd om de lessen voor te bereiden,
minder administratieve lasten en kleinere klassen.
Wij vragen nogmaals om uw steun voor deze staking.
Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als
we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen
maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van
het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het
onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst
van uw kinderen en de generaties die volgen!
Op naar Ahoy!
Wat was het een zinderende finale van De Lang Leve de
Muziek Show, zelfs voor diegene die de uitslag wisten, was
het weer reuze spannend. Omdat we gewonnen hebben,
zijn we uitgenodigd om in de grootste schoolband van
Nederland te komen spelen in Ahoy. Onder leiding van
Gert en Marinus is er de afgelopen weken al druk geoefend
voor het Kerstmuziek Gala. Er zal daar een couplet
gespeeld worden van All I want for Christmas is you.
Met ruim 120 personen verdeelt over twee bussen gaan
we komende donderdag naar Ahoy. Orkestleden, ouders,
broertjes, zusjes, teamleden en ingelote leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8 gaan naar het kerstgala toe. Op 23
december zal het Kerst Muziekgala 2017 uitgezonden
worden op NPO 1. Koningin Máxima is daar, als
erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, één
van de aanwezigen.
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Open podium Groep 6A
Onder leiding van juf Jolein heeft groep 6A vorige week
dinsdag opgetreden voor de groepen 5, 7 en hun ouders.
Met allerlei optredens zetten zij Het Klokhuis op z’n kop.
Goed gedaan allemaal! Klik hieronder voor meer foto’s en
filmpjes.

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

Let op: Gewijzigde data open podium
Er zijn een aantal data van het open podium gewijzigd.
Hieronder vindt u deze. Uiteraard wordt u vooraf ook
door de leerkracht van de groep uitgenodigd.
Groep 3B – 31 januari
Groep 8A – 7 maart
Groep 8B – 14 maart

Kerststukjes maken
Gisteravond heeft een groot deel van ons team een
workshop kerstukjes maken gevolgd bij de familie Barels.
Het was een zeer geslaagde workshop!

Workshop groep 1/2
De kinderen van de onderbouw mochten vorige week
experimenteren met kleuren. Op een groot vel papier
mochten de kinderen zich helemaal uitleven met wasco.
Hierna mochten ze met allerlei andere materialen op het
grote vel bouwen. Klik op de afbeelding hieronder voor
een uitgebreide fotoreportage.

In en uit de buurt
Kerstfilmavond

Van de kerstcommissie:
Sint is nog maar net vertrokken en de school is alweer
omgetoverd in Kerstsfeer. Nog even en dan is het
Kerstfeest. Hierover heeft u vandaag een brief met
toelichting gekregen. Zoals aangegeven, willen we u
vragen om voor het kerstdiner ook te denken aan groenteen fruitgerechtjes. De Poolster profileert zich als Gezonde
School en daar hoort natuurlijk ook een gezond kerstdiner
bij. Overigens blijven pizza, pannenkoekjes en zoetigheid
ook gewoon welkom, alles in de juiste balans. Op zoek
naar tips of inspiratie? Bekijk talloze creatieve ideeën.
Zoals altijd wordt ook voor de ouders een klein feestje
georganiseerd, op het schoolplein. The Bells Angels maken
het gezellig met hun muziek en door de oudervereniging
wordt warme chocolademelk en glühwein geschonken.
Dit jaar is - met het oog op de verkeersveiligheid - gekozen
voor alcoholvrije glühwein.
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