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Fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar! 
Na een drukke, maar ook hele gezellige en heel goed 
verlopen, kerstweek start vandaag de kerstvakantie. 
Namens het team, de OR en de MR wensen wij jullie 
allemaal hele fijne dagen en een heel gelukkig nieuwjaar. 
Op 8 januari hopen wij jullie allemaal gezond en wel 
weer terug te zien op school!  

Gistermiddag heeft de voedselbank alle door de kinderen 
ingezamelde spullen opgehaald, zij waren hier erg blij 
mee!  

 
 
 
Kerst Muziek Gala 
Wat hebben we vorige week donderdag genoten, de 
apotheose van het Lang Leve de Muziek-verhaal; ons 
orkest mocht spelen voor de koningin in Ahoy.  Al vroeg in 
de ochtend vertrok de eerst bus met orkestleden, 
begeleiders en familieleden naar Rotterdam. Later op de 
ochtend vertrok de tweede bus met alle ingelote kinderen 
uit de groepen 6, 7 en 8 en oud-orkestleden. Eenmaal 
aangekomen in het vak in Ahoy barstte het feestgedruis 
los. Er was voor elk wat wils, juffen en meesters mochten 
meedeinen met Anita Meijer, de kinderen kwamen vooral 
in actie tijdens het optreden van Ronnie Flex. Het dak ging 
er pas echt af toen de kinderen van ons orkest een couplet 
het nummer ‘All I want for Christmas is you’ mochten 
spelen in de grootste schoolband van Nederland. Wat zijn 
wij trots op onze kinderen, teamleden en ouders die dit 
met elkaar voor elkaar gebokst hebben!  
 
Morgenavond op NPO1 kunt u vanaf 20.30 uur kijken naar 
het Kerst Muziek Gala. Klik op de foto voor een blog van 
koningin Maxima over het gala. 

 
Bedankt Jolein & Dennis!  
Het einde van dit kalenderjaar, betekent ook het einde van 
de stages van juf Jolein in groep 6 en Dennis, die zijn stage 
bij meneer Meek liep. Beide bedankt voor de inzet die 
jullie getoond hebben en tot ziens! 

 
 
Agenda 
Vr 22-12 INFO #8 

Alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Ma 25-12 Kerstvakantie t/m 5 januari 

1e Kerstdag  
Di 26-12 2e Kerstdag 
Zo 31-12 Oudjaarsdag 
Ma 01-01 Nieuwjaarsdag 
Ma  08-01 Weer naar school 
  Start Leefstijl thema 3* 
Di 09-01 Jeugdverpleegkundige 
Vr 12-01 Info #9 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Start instroomgroep 
Het blijkt dat er in de loop van dit schooljaar aanmerkelijk 
meer leerlingen zijn aangemeld dan was voorzien, de 
prognoses gaven lagere aantallen aan. Het betreft vooral 
aanmeldingen in groep 1 (kinderen die 4 jaar worden). Op 
zich is dit natuurlijk een hele gunstige ontwikkeling en de 
kinderen zijn van harte welkom op De Poolster. Aan de 
andere kant dient de school er voor te waken dat de 
kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft, voor de 
kinderen die op school zitten en voor de kinderen die op 
school komen. De groepen mogen niet te groot worden. Na 
de kerstvakantie zullen wij om deze redenen gaan starten 
met een nieuwe groep, de instroomgroep. In deze groep 
1d zullen de leerlingen instromen die net 4 jaar zijn of 
binnenkort worden. De 10 kleuters zullen in de komende 
maanden gezelschap krijgen van meer instromers. De 
groep groeit zoals het nu lijkt uit tot ± 20 leerlingen.  
 
Juf Yvonne de Vries komt op maandag, dinsdag, woensdag 
en afwisselend op donderdag voor deze groep te staan en 
juf Jolanda Zomer zal de vrijdag en afwisselend de 
donderdag de groep onder haar hoede nemen. De groep 
zal voor het grootste deel van de week worden gehuisvest 
in het 'Kidscasa-lokaal'. De ochtenden dat de 
peuterspeelzaal geopend is (dinsdag en donderdag), zal er 
gebruik gemaakt gaan worden van het speellokaal.  
 
Kerstmusical 
En toen liepen er ineens bosrovers, rendieren, 
rozenmeisjes en een heuse sneeuwkoningin door onze 
school heen. Gelukkig had dit allemaal wel een reden. 
Afgelopen dinsdag voerde groep 7 namelijk de jaarlijkse 
kerstmusical op voor hun (groot-)ouders en alle andere 
kinderen van de school.  In de gymzaal brachten zij twee 
keer ‘De sneeuwkoningin’ ten tonele. Gelukkig liep het 
beide keren goed af en werd de betoverde Kay 
teruggevonden door de burgemeester en zijn kornuiten. 
Goed gedaan groep 7! Wij willen alle ouders die ons 
hebben geholpen bij het maken van de decorstukken, het 
opbouwen van het decor, het geluid klaarzetten, het 
schminken, de kostuums maken en het oppimpen van de 
kapsels, ontzettend bedanken! Klik hieronder voor een 
uitgebreide foto impressie gemaakt door juf Marleen. 

 
Kerststukjes maken 
In de groepen 3 tot en met 8 werden weer allerlei 
kerststukjes gemaakt. Klik hier voor een impressie van het 
maken van de kerststukjes door groep 4B/5A. 
 

 
Kerstfeest 
Wat was het gezellig afgelopen woensdagavond. 
Ingrediënten: Heel veel blije kinderen die er prachtig 
uitzagen, een prachtig kerstkoor, goed gevulde buffetten 
voor het Kerstdiner met heerlijke hapjes, kerst op het 
plein, glühwein, het huisorkest “The Bell’s Angels” etc. Van 
het Kerstfeest zijn foto’s gemaakt die binnenkort op de 
website van school worden gezet. 
 
Vooraf hebben wij alle kinderen en ouders /  verzorgers 
gevraagd om geduld en bedachtzaamheid te betrachten 
i.v.m. de (verkeers)veiligheid rond en in de school. Het 
doet ons deugd te mogen vaststellen dat iedereen zich 
daar uitstekend aan heeft gehouden. Ondanks de grote 
drukte verliep het allemaal soepel en namens de school 
willen wij onze waardering daarvoor uitspreken. De nazit 
van OV-leden, MR-leden, teamleden en het orkest was ook 
erg gezellig. De jaarlijkse muziekquiz werd uitstekend 
verzorgd door juf Carolien en het orkest.  
 
Kortom: De kerstcommissie heeft samen met de OV en 
vele hulpouders de zaakjes uitstekend georganiseerd, 
complimenten! 
 
Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel? 
Na de kerstvakantie wordt er in alle groepen gestart met 
het derde thema van Leefstijl. Een kind kan meestal nog 
niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om 
gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst deze leren 
herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om 
kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens 
en ze te leren die van anderen te herkennen. Kinderen 
leren dat ze emoties mogen hebben en dat ze ook mogen 
zeggen dat ze boos of verdrietig zijn. 
 
Via de onderstaande linkjes kunt u de bijbehorende 
ouderbrieven bekijken: 
Ouderbrief groep 1 en 2 
Ouderbrief groep 3 
Ouderbrief groep 4 
Ouderbrief groep 5 
Ouderbrief groep 6 
Ouderbrief groep 7 
Ouderbrief groep 8 
 
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 
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