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INFO #10
MR-vergadering
Open podium groep 3B nu op 07-02
Cultuurmenu 5-6: Dans
Cultuurmenu 1-2 : Voorstelling
INFO #11
Mogelijke stakingsdag
Groepen 1/2 om 12.00 uur vrij
Open huis
Meer informatie in deze INFO

14 februari onderwijsstaking?
Uit de media heeft u vast meegekregen dat er voor
woensdag 14 februari voor Noord Nederland een nieuwe
onderwijsstaking is uitgeroepen. Dit is het begin van een
estafettestaking die door heel Nederland zal gaan. Op de
vraag of de scholen van Noordenveld daar weer aan
meedoen valt nog geen antwoord te geven, omdat daar
binnen de scholen nog volop over wordt gepraat. Maar de
kans is wel reëel dat het tot een staking komt. Als er
zekerheid is, hoort u dat zo spoedig mogelijk.
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Open huis … nieuwe datum !
Op de aangekondigde stakingsdag, 14 februari, staat ook
ons open huis gepland. En dat geldt voor meer scholen in
de gemeente. Bij het open huis ontvangen wij de ouders
van 3-jarige kinderen die een school zoeken voor hun
kind. Wij doen een open huis altijd bewust op een moment
dat de school in bedrijf is, omdat de ouders dan een beter
beeld kunnen krijgen van hoe het er op de school aan toe
gaat. Tijdens een eventuele onderwijsstaking zal dat niet
lukken. Daarom hebben de scholen die op 14 februari een
open huis hebben, allemaal besloten om de open dag een
week uit te stellen. Het wordt dus woensdag 21 februari,
ongeacht of de onderwijsstaking doorgaat of niet. Deze
nieuwe datum geldt voor Het Valkhof, maar ook voor De
Hoeksteen, De Parel, De Poolster (Nieuw Roden) en Het
Palet. (Roderwolde).
Klik op de afbeelding voor een uitvergrote versie van de
uitnodiging.

Invalproblematiek
De afgelopen week hadden wij om verschillende redenen
vervangende leerkrachten nodig. Met een hoop moeite is
het gelukt om iedere groep te bezetten. Onder andere juf
Anneke Gerding was bereid om het een en ander op te
vangen.
Wij zijn blij dat we het op deze manier hebben kunnen
oplossen. Tot nog toe hebben we geen klassen naar huis
hoeven sturen. Maar met de toenemende schaarste aan
invalleerkrachten vrezen wij dat we hier op een gegeven
moment niet meer aan zullen ontkomen.
Het toenemende lerarentekort is een van de redenen voor
de mogelijk nieuwe stakingsdag. De aantrekkelijkheid van
het, voor ons, mooiste beroep van de wereld staat op dit
moment erg onder druk.
Doe-dag Nijeborg
Vorige week donderdag zijn de groepen 8 met elkaar naar
de Nijeborg in Leek geweest. Als kennismaking met het
voortgezet onderwijs, deden zij hier mee aan een doe-dag.
Vanwege de slechte weersomstandigheden konden de
kinderen niet, zoals gepland, op de fiets, gelukkig waren er
binnen de kortste keren genoeg ouders bereid om de
groepen met de auto naar Leek te brengen. Bedankt
hiervoor!

Verkeersouders
In de vorige INFO deden wij een noodoproep voor extra
verkeersouders. Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij
inmiddels voldoende hulp hebben om het rooster weer
volledig te vullen!
Aanmelden kan natuurlijk nog altijd bij juf Gea:
g.akker@obsdepoolster.com.
Movie night
Dit jaar vindt de Movie night plaats op donderdag 22
februari. De ouders van de groepen 5 t/m 8 ontvangen
binnenkort via de mail hier meer informatie over. We
hebben ervoor gekozen om vanaf nu voor de groepen 5
t/m 8 het ene jaar de Movie night te houden en het andere
jaar de disco. Dit zal altijd op de donderdag voor de
voorjaarsvakantie plaatsvinden.
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Leesfeesten
De afgelopen week stond bol van de leesactiviteiten:
 Nationaal voorleesontbijt
Afgelopen woensdag werd er in alle groepen gestart met
een heerlijk bolletje, een glas drinken en een goed verhaal
van juf of meester. Alle kinderen en alle juffen en meesters
hebben genoten van het Nationale Voorleesontbijt. Dit
was de aftrap van de voorleesdagen, in iedere groep wordt
er de komende tijd nog meer aandacht besteed aan het
voorlezen. Wij willen de OV bedanken voor de organisatie
van het ontbijt.

 Leesvirus
In groep 6 is een waar leesvirus uitgebroken. De kinderen
van deze groep doen mee met het project Leesvirus van de
bibliotheek. Dit is een leesbevorderingsproject waarbij
tien boeken centraal staan. Iedere week staat er één van
deze boeken centraal. Hier worden door de kinderen
vragen over beantwoord en er zijn creatieve opdrachten
aan verbonden. Komende vrijdag moeten de kinderen
vragen beantwoorden over Meester Kikker. Op de website
kunt u onze groep volgen. Het project wordt afgesloten
met een groot boekenfeest voor alle besmette kinderen.

 De grootste ettertjes van de wereld!
Groep 4b/5a leest op dit moment allemaal in hetzelfde
boek: De grootste ettertjes van de wereld. Soms leest juf
voor, soms lezen ze in tweetallen en er wordt ook alleen
in gelezen. Daarnaast doen ze een hoop activiteiten
rondom het boek.

Juf Marga afwezig
Tijdens de gladheid vorige week is juf Marga erg
ongelukkig ten val gekomen. Zij zal in ieder geval de
komende week ook nog afwezig zijn.
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.

In en uit de buurt

 Letterfeest
Het was donderdag feest in de groepen 3. Kern 6 uit de
nieuwe methode werd afgesloten, dit betekent dat de
kinderen van groep 3 nu alle letters hebben geleerd! De
kinderen hebben een lettermuts gemaakt, er is letterbingo
gespeeld en uiteindelijk hebben ze allemaal een zakje
letterkoekjes verdiend.

Nieuwe activiteitenladders uit
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of
misschien liever creatief bezig zijn of zingen? Het kan
allemaal, want de activiteitenladders komen weer uit. De
ladder loopt van februari tot en met juni. De activiteiten
zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden
georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches van
Noordenveld in samenwerking met verenigingen en
instellingen. Wil jij ook meedoen? Bekijk de
activiteitenladder en geef je vanaf 23 januari op via
www.activiteitenladder.nl
Voor de bovenbouw-kinderen uit alle dorpen staat net als
vorig jaar weer zeilen (groep 5/6) en surfen (groep 7/8)
op het programma bij Cnossen aan het Leekstermeer.
In de voorjaarsvakantie zijn er ook 2 leuke activiteiten. Op
27 februari is er een Winter Experience in de Brinkhof in
Norg. Hier kun je kennis maken met wintersport.
Op 1 maart is er weer een Glowball toernooi in de Hullen,
meer informatie hierover volgt nog.
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