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Voorspoedig 2018
Mede namens de medezeggenschapsraad en de oudervereniging wenst het schoolteam van OBS De Poolster
iedereen een voorspoedig 2018. In dit nieuwe
kalenderjaar is onze instroomgroep gestart. Groep 1d,
onder leiding van juf Yvonne en juf Jolanda, heeft een
goede start gemaakt. Wij willen de kinderen en hun
ouders nogmaals van harte welkom heten op onze school.
Wij wensen de kinderen allemaal een leuke en natuurlijk
leerzame tijd bij ons op school.
Met spoed klaar-overs gezocht!
Zoals u misschien wel gemerkt heeft, is er een aantal
momenten in de week dat er geen klaar-overs voor de
oversteek van het kruispunt Zevenhuisterweg –
Dorpsstraat – Esweg zijn. Met name op de dinsdag en de
donderdag zoeken wij verkeersbrigadiers. Als
verkeersbrigadier zorgt u van 8.15 uur tot 8.30 uur en van
14.00 uur tot 14.15 uur voor een veilige oversteek van
onze kinderen. Ook wanneer u niet alle weken
beschikbaar bent, kunt u zich opgeven. Misschien valt dit
in te passen in een roulatieschema. Daarnaast kan er voor
de kinderen gezorgd worden voor opvang. Ook
grootouders en andere bekenden zijn van harte welkom
zich op te geven. U kunt zich opgeven bij Gea Akker:
g.akker@obsdepoolster.com
Wij willen Astrid Bakker bedanken voor haar inzet als
verkeersbrigadier
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Schoolschaaktoernooi
Op 14 april organiseert Schaakclub Roden bij ons op
school het jaarlijkse Basisscholen Schaakkampioenschap
voor alle scholen binnen de gemeente Noordenveld.
Viertallen van de basisscholen nemen het tegen elkaar op
rond het schaakbord. Als gastheer van dit toernooi hopen
wij natuurlijk dat er zoveel mogelijk kinderen van onze
school mee gaan doen.
In de maanden februari/maart zal er door de schaakclub
bij ons op school een cursus gegeven worden voor
beginners en gevorderden. Deze cursus zal bestaan uit een
viertal lessen die gegeven worden in aansluiting op de
schooldag, dus vanaf 14.00 uur.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zich voor
deze cursus op geven. U kunt uw kind opgeven door een
mailtje met naam en niveau (beginner of gevorderd) te
sturen naar postbus@obsdepoolster.com. Het is op dit
moment nog niet bekend op welke dagen de trainingen
plaats zullen vinden.

Nationaal voorleesontbijt
Op 24 januari starten de nationale voorleesdagen. Als
vanouds wordt deze geopend met het voorleesontbijt. In
de daarop volgende weken zal er in de klassen nog meer
aandacht zijn voor het voorlezen. Nadere informatie over
de invulling van het schoolontbijt en de voorleesdagen
volgt. Klik op de afbeelding voor allerlei voorleestips.

Startavond Rodermarkt
Op donderdag 15 februari vindt de startavond plaats voor
de bouw van de nieuwe Rodermarktwagen, die in
september
2018
zal
pronken
tijdens
de
Rodermarktparade. Alle ouders van kinderen die op de
wagen komen (toekomstig groep 2) zijn van harte
uitgenodigd om de startavond bij te wonen. De startavond
vindt plaats op school en begint om 20:00 uur. Klik op de
afbeelding voor een verslag van het afgelopen jaar.
Op de website van de bouwgroep van het afgelopen jaar
kunt u alvast eens kijken hoe dit bouwproces verloopt.
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ZIEN!
De komende periode zullen de leerlingen van de groepen
5 t/m 8 de ZIEN!-lijsten in gaan vullen. ZIEN! is een
digitaal hulpmiddel dat op school al een aantal jaren
gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van een
vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele
functioneren van een kind in kaart brengen. Op basis
hiervan komen er suggesties voor de leerkracht hoe hij of
de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan nu ook zelf een
vragenlijst invullen. Door hun antwoorden krijg je als
leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt
en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het
vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek:
waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen?
Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij
helpen?
De leerkracht heeft hiermee een middel in handen dat
hem helpt om de signalen die kinderen afgeven op te
vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep
beter te begrijpen.
Hieronder ziet u de 7 dimensies waar ZIEN! zich op richt,
klik op de afbeelding voor meer informatie.

In en uit de buurt
Gastouders gevraagd

De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-Rusland
is in Roden, Leek en omgeving op zoek naar gastouders
voor kinderen uit Wit-Rusland voor ca. 4 weken
in de periode mei-juni 2018.
Wit-Rusland, 33 jaar geleden getroffen door de Tsjernobyl
kernramp, heeft nog steeds last van de atoomramp
sporen.
Als u uw hart en huis ook eens open wilt stellen voor
kinderen, die het hard nodig hebben
en heeft u in de periode mei/juni vier weken tijd, wordt
dan gastouder van een Wit-Russisch kind!
U kunt kiezen tussen jongens en meisjes in leeftijd
variërend van 9 tot 12 jaar zodat uw gastkind bij uw
gezinssamenstelling past. Aan de hand van het aantal
gastgezinnen kan het aantal kinderen uit Wit-Rusland
uitgenodigd worden.
Overdag zijn de kinderen op school waar ze een
activiteitenprogramma volgen.
U zult zien hoe verrijkend het is om kennis te maken met
een andere cultuur. De kinderen zullen u veel warmte
teruggeven voor uw liefde.
Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact
opnemen met anneke.buitenwerf@home.nl (tel: 0505015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com
Meer informatie vindt u
www.tsjernobyl-rodenleek.nl

op

onze

website:

Wij zouden het op prijs stellen als u z.s.m. zou willen
reageren, uiterlijk vóór 20 januari 2018.

Let op: Groepen 1/2 eerder vrij
Op woensdag 14 februari zijn de kinderen van de
groepen 1/2 om 12.00 uur vrij. De juffen gaan op dat
moment deelnemen aan een masterclass over het jonge
kind.
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