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Gezonde school 
Het afgelopen jaar zijn wij samen met een groep 
enthousiaste ouders aan de slag gegaan met het 
vergroenen van ons schoolplein. Zo wordt het 
buitenspelmateriaal van de groepen 1 en 2 na een 
studiemiddag over dit onderwerp steeds meer verrijkt 
met loose parts, de groepen 3 hebben bollen geplant 
rondom het schoolplein en de groepen 4 en 5 hebben het 
schoolplein vogelvriendelijker gemaakt. De bovenbouw 
heeft daarnaast voor de herfstvakantie meegedaan aan 
een grootschalig bosproject buiten de school. Al deze 
activiteiten hebben ertoe geleid dat wij als school het 
gezonde school-certificaat hebben behaald voor het 
themacertificaat Natuur en milieu.   
 
Hiermee stopt het traject van het vergroenen van ons 
schoolplein uiteraard niet. Op korte termijn zal er op het 
onderbouwplein eenzelfde schuur worden geplaatst als 
die er al staat, om het spelmateriaal goed te kunnen 
bergen. Verder staat het creëren van een buitenlokaal / 
amfitheater hoog op onze verlanglijst. 
 
Het komend schooljaar gaan we ons daarnaast richten op 
het behalen van het themacertificaat Sport en bewegen. 
Met het meer inzetten van de vakleerkracht (zie kopje 
werkdrukgelden) hebben we al een stap in de goede 
richting gezet. 

 

 
Themamarkt 
Buiten bereikt de thermometer geen tropische 
temperaturen, maar in De Poolster waan je je op een 
tropisch eiland. Vandaag is het namelijk feest in de school. 
De tweejaarlijkse themamarkt staat in het teken van 
Hawaii. De school zal bruisen van de gezelligheid; muziek, 
spelletjes, lekkere hapjes en drankjes, gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten etc. Vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur 
bent u allen van harte welkom! De opbrengst van het 
schoolfeest komt dit jaar ten goede aan spelmateriaal voor 
op het schoolplein. 
 
Personele bezetting schooljaar 2018-2019 
Op de achtergrond zijn we al een tijdje aan de slag met de 
organisatie voor het komend schooljaar. Bij de laatste 
vergadering van de MR is de groepenindeling vastgesteld. 
Op korte termijn zullen wij u hierover verder informeren 
middels de themabrief organisatie.  
 
Door het groeiende leerlingaantal en de werkdrukgelden 
(zie elders in deze INFO) ontstond er enige 
vacatureruimte. Wij zijn zeer content met de invulling 
hiervan.  
 
Laura Wielsma zal komend schooljaar ons team komen 
versterken. Laura is al jaren werkzaam in het onderwijs, 
eerst in Hoogezand en de afgelopen jaren binnen de 
gemeente Noordenveld. Als (muziek)ouder is Laura al 
bekend binnen onze school. Laura zal met name in de 
middenbouw actief zijn. In een volgende INFO zal zij zich 
verder aan u voorstellen. 
 
Daarnaast zijn wij erg verheugd u te kunnen vertellen dat 
meester Teun Vermeer tot februari 2019 op onze school 
werkzaam zal blijven als onderwijsassistent. Vanaf 
februari zal Teun zijn LIO-stage bij ons gaan lopen in de 
bovenbouw. 
 
Afscheid Jan Timmer 
Zoals u allemaal weet zal Jan Timmer aan het eind van dit 
schooljaar De Poolster gaan verlaten. Dit kunnen we 
uiteraard niet zonder slag of stoot laten gebeuren.  Op 
vrijdag 13 juli zullen de kinderen tijdens de schooldag 
afscheid van Jan nemen. Aansluitend worden alle ouders 
tussen 14.00 uur en 15.30 uur in de gelegenheid gesteld 
om Jan de hand te schudden en een babbeltje te maken. U 
bent van harte uitgenodigd. 
 
 
 

 

Agenda 
Vr 22-06 INFO #20 

Themamarkt 
Ma 25-06 Groep 7: Afsluiting rots & water 
Di 26-06 OV-vergadering 

GMR-vergadering 
Wo 27-06 Groep 7: Peanutbaltoernooi  
Do 28-06 Cultuurmenu 5-6: Live animatie 
Do 05-07 Eindmusical groep 8 
Vr 06-07 INFO #20 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Werkdrukgelden 
Het afgelopen schooljaar hebben wij, zoals u aan den lijve 
ondervonden heeft, meerdere dagen gestaakt. Er werd 
gestaakt voor een hoger salaris, maar bovenal voor betere 
arbeidsvoorwaarden. Wij zijn er zeer content mee dat 
inmiddels aan beide eisen door minister Slob deels 
tegemoet gekomen is. Zo is er afgelopen week een nieuwe 
cao vastgesteld, waarin een nieuw salarishuis is 
vastgesteld. Daarnaast komt er per leerling een bedrag 
vrij om de werkdruk binnen en buiten de klas te 
verminderen, de zogenaamde werkdrukgelden. De 
afgelopen periode hebben wij er als team over nagedacht 
hoe we deze gelden het komend schooljaar in gaan zetten. 
Hieruit zijn de volgende drie maatregelen naar voren 
gekomen: 
 
· Taakverlichtingsdagen: Iedere groep krijgt het komend 
schooljaar 3 dagen taakverlichting. Op deze dag zal de 
groepsleerkracht worden vervangen om zich zo te kunnen 
richten op andere taken rondom de klas.  
 
· Vakdocent bewegingsonderwijs: Voor de groepen 3 t/m 
8 worden alle gymlessen (2 keer 45 minuten per week) 
verzorgd door een vakleerkracht. De groepsleerkrachten 
hebben op dat moment de ruimte om zich te richten op 
andere groepstaken. Daarnaast slaan we op deze manier 
een kwaliteitsslag op het gebied van bewegingsonderwijs.  
 
· Extra uren onderwijsassistent: Er komen twee extra 
onderwijs assistent-dagen beschikbaar. Deze 
onderwijsassistent wordt grotendeels ingezet in de 
groepen 1 en 2. 
 
In het zonnetje… 
Groep 4b/5a was deze week in Het Roder Journaal te 
bewonderen. Zij waren uitverkoren als klas van de week, 
zij werden letterlijk in het zonnetje gezet.  

 
Stagiaires  
In groep 4b/5a nam juf Rianne (links op de bovenstaande 
foto) deze week afscheid. Zij heeft haar eerstejaars stage 
met succes gelopen in deze groep en in de onderbouw. 
Ook juf Mathisca nam deze week afscheid. Zij liep met 
succes haar derdejaars stage in groep 8a en groep 5b. 
Vanaf deze plek willen wij beide juffen in spé bedanken 
voor hun inzet en wij wensen hen heel veel succes bij het 
vervolg van hun opleiding! 
 
 

 
Afscheidsmusical 
Al weken zijn de groepen 8 druk aan het oefenen voor hun 
afscheidsmusical Betoeterd. Op 5 juli mogen zij deze ten 
tonele gaan brengen, eerst voor de kinderen en later op de 
dag voor hun eigen ouders. Met onder andere Bobby 
Boetkamp, Ronald Ramp en Simon 
Stoorzender op het podium, belooft 
het een waar spektakel te worden. 
Spannend hoor, wij wensen de leerkrachten 
en de kinderen heel veel succes met de 
laatste loodjes, zet hem op! 
 
 
 
 
Update werving verkeersbrigadiers 
We zijn heel blij dat naar aanleiding van onze oproep van 
vorige week zich een aantal ouders heeft aangemeld om 
verkeersbrigadier te worden. Zoals het nu lijkt hebben 
we genoeg beschikbare ouders om het rooster voor de 
ochtenden in te kunnen vullen. 
 
We hebben echter nog minimaal 5 vrijwilligers nodig om 
het rooster voor de middagen te vullen. Het gaat om de 
maandagmiddag, woensdagmiddag en de vrijdagmiddag. 
Indien zich hier niet genoeg ouders voor aanmelden 
zullen de kinderen het volgend schooljaar hier 
zelfstandig de kruising Dorpsstraat/Zevenhuisterweg 
moeten oversteken. 
 
Help onze kinderen aan een veilige oversteekplaats en 
meld u aan als verkeersbrigadier op 
postbus@obsdepoolster.com! 
 

In en uit de buurt 

 
7v7 
Op 10 augustus 2018 a.s. (1e 
vrijdag van de feestweek) vindt 
voor de tiende keer in Zevenhuizen 
een hardloopevenement plaats. Wij 
zouden het fantastisch vinden als 
jullie als schoolkinderen hier aan 
mee gaan doen.  
 
Dit jaar kun je als 11 of 12 jarige ook weer kiezen aan 
welke afstand je meedoet, de 1800 meter of loop je liever 
de 7 km omdat je daar hard voor getraind heb, dan mag 
dat natuurlijk!! 
 
Voor iedereen die meedoet ligt er een leuke attentie bij de 
finish klaar.  Maar natuurlijk  gaat het vooral om het 
gezellig meedoen! Kijk  op www.7van7huizen.nl voor 
meer info en daar kun je je ook inschrijven voor de 
jeugdlopen. 
 
We hopen vele van jullie te mogen begroeten op 10 
augustus. 
Groetjes van de  organisatie van de 7v7. 
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