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INFO #13
Rapport 1 mee*
Veurlezers*
Open podium groep 8b
Cultuurmenu 5-6: Voorstelling Schaap
met laarsjes
MR-vergadering
OV-vergadering
Gemeenteraadsverkiezingen
INFO #14
Meer informatie in deze INFO

Open podium groep 8a
Afgelopen woensdag traden de kinderen van groep 8a op
voor hun (groot)ouders en de ‘omliggende’ groepen (7a,
en 8b). Klik hieronder voor twee korte impressie van dit
weergaloze optreden.

INFO

09-03-2018

Veurlezers
Komende maandag wordt in het kader van Meertmoand
streektoalmoand een heel aantal van onze klassen bezocht
door Drentse veurlezers. De veurlezers, waaronder
wethouders Alex Wekema en Henk Kosters, lezen voor in
de Drentse streektaal. Alle kinderen van de school zullen
het tijdschrift Wiesneus ontvangen. Voor de klassen waar
niet voorgelezen wordt, wordt op een ander moment iets
georganiseerd. Op de website van Wiesneus kunt u allerlei
leuke verhoalties, filmpies en gedichties bekiek'n.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar (20182019) vier jaar worden hebben een kaartje ontvangen
waarmee zij kunnen aangeven op welke basisschool zij
hun kind graag willen inschrijven. De uiterste inleverdatum voor deze strookjes is 15 maart. Ook wanneer u al
een (ouder) kind op De Poolster hebt, dient u dit kaartje in
te leveren.
Op dit moment lijkt het erop dat De Poolster het komende
schooljaar weer veel aanmeldingen krijgt (evenals dit
schooljaar) en dat is een positief signaal.

Oproep: Neutieschieters gezocht
Op donderdag 29 maart gaan de groepen 3 t/m 8 als
vanouds nootje schieten. Voor deze activiteit zijn wij op
zoek naar enthousiaste opa’s en oma’s die ons mee willen
helpen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij de
groepsleerkracht van hun kleinkind.

Basketbal
Gisteravond mocht het winnende basketbalteam, zie INFO
#12, naar de wedstrijd Donar – Rotterdam in de
Martiniplaza. Het hoogtepunt was toch wel een meet &
greet met Thunder na de wedstrijd:

Het tijdschema ziet er als volgt uit:
Groepen 3 en 4
9.00 uur – 10.00 uur
Groepen 5 en 6
10.30 uur – 11.30 uur
Groepen 7 en 8
12.45 uur – 14.00 uur
Rapport 1
Vandaag 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. Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard terecht
bij de leerkracht van uw kind.
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Schoolreis en schoolkamp
Hieronder treft u een overzicht aan van alle schoolreisjes
en schoolkampen van dit schooljaar. Op korte termijn zult
u het betaalverzoek van de OV ontvangen. Wij verzoeken
u vriendelijk doch dringend het volledige bedrag uiterlijk
2 weken vóór de schoolreisdatum te voldoen. U kunt tot
die tijd ook in termijnen betalen. Het schoolbeleid is dat
kinderen waarvan het schoolreisje niet tijdig betaald is
niet mee kunnen. Maar deze situatie willen wij heel graag
voorkomen!
Mocht u problemen hebben met de betaling of vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met de directie van
school, Bart van Bergen of Jan Timmer.
Voor meer informatie zie de Jaargids (pagina 7). Het
rekeningnummer van de oudervereniging (OV) is:
NL39 RABO 035.58.24.841. Graag ook de naam en de
groepsnaam van het betreffende kind vermelden.
1/2
a+b+c+d
3 a+b
4 a+b
5 a+b
6
7
8 a+b

Speelparadijs Bakkeveen
Vervoer: Auto’s | € 10,Sprookjeshof Zuidlaren
Vervoer: Bus | € 25,Aqua Zoo Leeuwarden
Vervoer: Bus | € 25,Duinenzathe Appelscha
Vervoer: Auto’s | € 20,Harmsdobbe Bakkeveen
Vervoer: Fiets | € 45,Veenhorst Midlaren
Vervoer: Fiets | € 67,50
Schoolkamp Schier
Vervoer: Auto’s | € 100,-

18-04
25-04
24-05

In en uit de buurt
RAS op Glas
Ietsjes later dan aangekondigd is onze glasvezelcampagne
gestart. Afgelopen week hebben alle ambassadeurs de
mappen met foldermateriaal ontvangen en is begonnen
met het rond brengen hiervan.
Op een aantal plaatsen is een nieuw spandoek geplaatst
en staan de thermometers gereed. Op naar de 65%!
Er zijn inmiddels datums geprikt voor bijeenkomsten bij
u in de buurt. Op deze bijeenkomsten zullen coöperatie
en de providers aanwezig zijn om zich te presenteren en
heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomsten zijn op de volgende datums en
locaties:
- Dinsdag 13 maart 2018, Aanvang 20:00 uur:
OBS De Poolster, Zevenhuisterweg 3, 9311VA NieuwRoden
- Dinsdag 20 maart 2018, Aanvang 20:00 uur:
Restaurant Jachtlust, Hoofdweg 22, 9307PB Steenbergen
- Donderdag 22 maart 2018, Aanvang 20:00 uur:
Dorpshuis ‘t Rashuys, Giezenstraat 3, 9305TG Roderesch

22-05
 07-06
 08-06
 13-06
 15-06
 16-07
 19-07

Een vogelvriendelijk schoolplein
In de maanden maart en april gaan de kinderen van de
groepen 4 en 5 aan de slag met het vogelvriendelijker
maken van ons schoolplein. Eerst gaan de kinderen onder
leiding van vogelspecialist Meike Heerkens bedenken wat
ons plein nodig heeft om vogelvriendelijker te worden.
Daarna gaan de kinderen in groepjes aan de slag met de
bouw van deze elementen, u kunt hierbij denken aan
onder andere nestkastjes, waterschalen, etc. Als afsluiting
gaan we op 13 april met elkaar de spulletjes plaatsen op
ons plein. De komende week krijgen de ouders van de
betreffende groepen een mail met een nadere uitleg en
een uitnodiging om hierbij waar mogelijk te komen
helpen.

Cinema Roden: Kleur en win!
Hij is er weer, de kleurwedstrijd! Wil jij kans maken op 2
gratis kaartjes voor de film De Hazenschool? Kleur hem
op je mooist in en vergeet je e-mailadres en
telefoonnummer niet op te schrijven.
Lever hem weer in bij de Bibliotheek in Roden, of gooi
hem bij ons door de brievenbus.

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.

Opsturen mag ook naar: Brink 10, 9301 JL Roden
Uiterlijke inleverdatum is 29 maart, de winnaar zal op 30
maart om 12.00 uur bekend worden gemaakt!
Klik hier voor de kleurplaat van de hazenschool.
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Paasknutsels
Zin in knutselen met kunstenares Alesja Konchyts!
Voor wie: voor alle basisschool kinderen in Nieuw-Roden
en omgeving.
Wanneer:
10 maart: groep 1 en 2 gaan van 14 uur tot 15.30 uur
knuffels maken.
31 maart: groep 3, 4 en 5 gaan van 14 uur tot 16 uur
maskers maken.
7 april: groep 6, 7 en 8 gaan van 14 uur tot 16 uur maskers
maken.
Kosten: 3 euro (incl materialen)
Hieronder enkele voorbeelden:

Waar: in het dorpshuis in Nieuw- Roden (bij de Smidse,
achterzijde).
Aanmelden z.s.m. via facebook: kinderen in Nieuw-Roden
en Roden
of per mail: kindereninnieuwroden@gmail.com
Vol is vol!
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