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Open podium groep 3a 
Afgelopen woensdag traden de kinderen van groep 3a op 
voor hun (groot)ouders en de ‘omliggende’ groepen (3b, 
4a en 4b). Samen met juf Renate zongen de kinderen de 
panelen van het dak! 

 
Bijeenkomst puberbrein 
Woensdagavond vond er op school een speciale 
ouderavond plaats met de titel De bovenkamer van de 
puber: werk in uitvoering. Ouders van leerlingen uit de 
groep 7 en 8 van alle openbare basisscholen binnen de 
gemeente Noordenveld waren hiervoor uitgenodigd. Er 
kwamen onder andere vragen aan de orde over alcohol, 
kleedgeld en je kamer opruimen. Klik hier voor 12 
interessante stellingen over het puberbrein. 
   
Movie night 
Gisteravond opende bioscoop De Poolster zijn deuren 
voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. In de 
verschillende filmzalen werden films op het witte doek 
vertoond, de kinderen mochten zelf kiezen waar ze 
naartoe gingen. We kijken terug op een zeer geslaagd 
filmfeest! 
 
 

 
Studiedag team 
Aansluitend op het paasweekend en de onderwijsdag 
hebben wij op woensdag 4 april een extra studiedag 
gepland. Wij gaan op deze dag onze visie tegen het licht 
houden. Alle kinderen zijn op 4 april vrij. 
 
Tennisclinics 
De groepen 3, 4 en 5 hebben de afgelopen twee weken 
clinics van de tennisvereniging gevolgd. Als vervolg 
hierop mogen de kinderen 2 echte tennislessen bij REO 
komen volgen. Klik hier voor meer informatie. 

 
Voorlezen 
Er werd weer een hoop voorgelezen de afgelopen week. 
Zo vond er onder andere op woensdagochtend een grote 
voorleesratatouille plaats. Alle juffen en meesters gingen 
naar een andere klas om daar hun favoriete 
voorleesverhaal ten gehore te brengen. Verder vonden wij 
donderdagochtend ineens in alle hoeken van de school 
kinderen uit de groepen 1/2c en 8a met een boek.  

Agenda 
Vr 23-02 INFO #12 

Start voorjaarsvakantie t/m 01-03 
Ma 05-03 Start Leefstijl thema 4* 

Week 2 oudergesprekken 
Wo 07-03 Open podium groep 8a 
Vr 09-03 INFO #13 

Rapport mee* 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Basketbal 
Op maandag 12 februari deden de groepen 8 mee aan het 
jaarlijkse scholenbasketbaltoernooi in De Hullen. Aan dit 
toernooi deed een heel aantal scholen uit de omgeving 
mee. Al onze teams speelden met een hoop inzet en 
plezier, goed gedaan allemaal! En zoals bij elke wedstrijd, 
moest er ook hier een uiteindelijke winnaar zijn. Het team 
met Arvid, Giel, Kevan, Koen, Ruben en Saffan heeft de 1e 
prijs in de wacht gesleept! 

 
Grote Mini-dichters 
Van 25 t/m 31 januari was de poëzieweek en dit jaar was 
het thema ‘theater’. Alle kinderen uit de groepen 8 hebben 
op de wijs van een bekend liedje een nieuwe tekst 
gemaakt. Een aantal kinderen heeft het aangedurfd hun 
liedje in te sturen en Jamie, Kim, Lisa en Tim van De 
Poolster werden uitgenodigd voor een optreden. 
Afgelopen vrijdag mochten zij hun lied zingen in de 
bibliotheek en dat hebben zij heel erg goed gedaan. Lisa 
heeft gewonnen met ‘Coco’ op de melodie van ‘Samen voor 
altijd’ van Marco Borsato. Lisa mag zich nu Mini-dichter 
van Noordenveld 2018 noemen! De prijs werd uitgereikt 
door Emma Cazemier, winnares van twee jaar geleden en 
oud leerling van De Poolster. Van de tekst van Lisa wordt 
nu een speciale boekenlegger met een tekening van de 
bekende illustrator Charlotte Dematons gemaakt. 

Rapport 
Op vrijdag 9 maart krijgen de kinderen van de groepen 2 
t/m 8 het eerste rapport mee. We hebben dit jaar met 
name aan de achterkant een aantal aanpassingen gedaan, 
waardoor het voor leerkrachten veel eenvoudiger is 
geworden om het rapport op te stellen. Aan de voorkant 
zult u hier niet ontzettend veel van merken. Voorin het 
rapport vindt u de aangepaste toelichting, waarin het een 
en ander wordt uitgelegd. 

Start Leefstijl thema 4 ‘Ik vertrouw op mij’ 
Op maandag 5 maart starten wij met een nieuw thema van 
Leefstijl: ‘Ik vertrouw op mij’. Dit thema, dat 6 weken 
duurt, staat in het teken van zelfvertrouwen. Dat is meer 
dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassenen 
in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken 
met een realistische inschatting van je eigen 
mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen 
door te werken aan een positief én een realistisch 
zelfbeeld. 
 
Nieuws van de verkeerscommissie 
Aan het begin van dit schooljaar is Kees van Gemert 
gestopt als verkeersouder. Gelukkig hebben wij ook weer 
nieuwe leden in onze verkeerscommissie kunnen 
verwelkomen! Na enkele oproepjes hebben zich een 
drietal nieuwe verkeersouders aangemeld: Sandra de 
Zwart, Andrea Hurley en Diana ten Broeke. Willeke Barels 
werkt de nieuwe verkeersouders in en zal voor de 
zomervakantie afscheid nemen.  
 
De nieuwe verkeersouders zitten vol ideeën om de 
kinderen bewust te maken van de verkeersveiligheid. Er 
wordt gewerkt aan een activiteitenplan voor het 
schooljaar 2018-2019. Fietscontrole is een vast onderdeel 
in het programma, verder variëren de activiteiten per 
schooljaar. U kunt hierbij denken aan voorstellingen en 
ANWB-activiteiten. Mocht u suggesties hebben, dan kunt 
u deze mailen naar j.zomer@obsdepoolster.com. 
 
Via deze weg willen wij de nieuwe verkeersouders veel 
succes en plezier wensen en Kees van Gemert heel 
hartelijk bedanken voor zijn inzet als verkeersouder. 
 

In en uit de buurt 

 
Cinema De Winsinghhof 
In de voorjaarsvakantie worden er een drietal films 
vertoond in de bioscoopzaal van De Winsinghof. Klik hier 
voor de volledige filmladder van de maand februari. 
 
’t RAShuys Kindermiddag – Levend ganzenbord 
De vakantie staat voor de deur en wat ga jij dan doen? 
Samen met jouw vriendjes een maf potje levend 
ganzenbord spelen! Op 28 februari a.s. ben jij van 13.30 
tot 16.00 uur van harte welkom in ’t RAShuys. Dat wordt 
lachen, gieren, brullen en natuurlijk wat lekkers eten en 
drinken.  
 
Deelname: €3,50 inclusief ranja en lekkers.  
Geschikt voor kinderen t/m groep 4. 
 
Het spel zit vol met leuke verrassende opdrachten. Een 
gezellig middagje spelen, sporten, raden zingen en nog 
veel meer. Kom jij ook? Wij vinden het leuk als jij van de 
partij bent! 
  
Kijk voor meer informatie op  
www.rashuys.nl.  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook:   
info@rashuys.nl | 050-5010656. 
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