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Groep 8 heeft ons allemaal betoeterd! 
En toen was het eindelijk zo ver. De kinderen van de 
groepen 8 brachten voor achtereenvolgens de groepen 3 
t/m 7 en daarna hun (groot-)ouders hun afscheidsmusical 
Betoeterd ten tonele. In Peize bij Boonstra wisten de 
groepen 8 de hele zaal te betoeteren.  Na de musical 
vierden de kinderen en de juffen tot in de late uurtjes feest 
in een ander zaaltje.  

De komende tijd zullen wij tijdens verschillende 
gelegenheden verder afscheid gaan nemen van de 
kinderen. Zo krijgen de kinderen op 9 juli onder toeziend 
oog van hun ouders het laatste rapport door hun juf 
uitgereikt. Van 16 tot 19 juli gaan de groepen op 
schoolkamp en op de 20e nemen wij met alle kinderen van 
de school op gepaste wijze afscheid van deze twee 
onvergetelijke groepen. 

 
Themamarkt 
Wat was het een feest in de school! Op 22 juni vond de 
tweejaarlijkse themamarkt plaats. Deze keer stond de 
markt helemaal in het thema van Hawaii. Wij hebben 
genoten van de betrokkenheid van de ouders en de 
kinderen. Mede dankzij uw bijdrage is het uiteindelijk 
gelukt om een heel mooi bedrag binnen te halen om onze 
nieuwe schuur (zie elders in deze INFO) te gaan vullen. 
Klik hieronder voor een uitgebreide foto-impressie. 

 
Schuurtje 
Het is u wellicht al opgevallen, er is op het 
onderbouwplein een (bijna) twee-onder-een-kap-situatie 
ontstaan. De vaders Kaj, Pepijn en Patrick hebben met z’n 
drieën hier het afgelopen weekend een nieuwe schuur 
geplaatst. Wij, het team en de kinderen, zijn hier erg blij 
mee! De komende tijd zal deze extra opbergruimte gevuld 
worden met onder andere loose parts (zie onder andere 
INFO #19).  
 
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 06-07 INFO #21 
Wo 11-07 Spreekuur JVP 

Wisselmiddag 12.45 uur – 14.00 uur 
Vr 13-07 Afscheid meester Jan Timmer 
Ma 16-07 Schoolkamp groep 8 » 
Do 19-07 Schoolkamp groep 8 « 
Vr 20-07 INFO #22 

Start zomervakantie vanaf 12.00 uur 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Even voorstellen: juf Laura Wielsma 
Mijn naam is Laura Wielsma, 33 jaar en komend 
schooljaar ga ik op De Poolster lesgeven in groep 4 en 
groep 8. Na 10 jaar op de Van Heemskerckschool in 
Hoogezand te hebben gewerkt, ben ik sinds dit schooljaar 
werkzaam binnen de gemeente Noordenveld. Het 
afgelopen jaar heb ik op Het Valkhof lesgegeven.  
 
Ik woon in Nieuw-Roden, samen met mijn partner Rudy 
en onze kinderen Job en Siemen. Mijn hobby’s zijn lezen, 
zwemmen en muziek maken (ik speel dwarsfluit), Een 
aantal collega’s ken ik al via mijn 
rol als (muziek-) ouder, binnenkort 
hoop ik met iedereen kennis te 
maken.  
 
Ik heb veel zin om een bijdrage te 
mogen leveren aan het onderwijs 
op De Poolster. Ik kijk uit naar een 
fijne samenwerking met de 
collega’s, ouders en uiteraard de 
kinderen. Tot gauw! 
 
Vakantiebieb 
Van de bibliotheek krijgt u een zomercadeautje. De 
bibliotheek stelt van 1 juli tot en met 31 augustus gratis 
60 e-books beschikbaar. De app kunt u op uw telefoon of 
tablet downloaden, zodat de kinderen ook in de vakantie 
lekker kunnen blijven lezen! Klik hieronder voor de 
website.  

 
Cultuurmenu groepen 5 & 6: Live animatie 
De groepen 5 en 6 hebben onder begeleiding van 
kunstenaar Ida Buijs een videovoorstelling gemaakt. Naar 
aanleiding van het verhaal Rood Rood Roodkapje van 
Edward van de Vendel zijn de kinderen aan de slag gegaan. 
Klik hieronder voor de door de kinderen gemaakte 
animatie. 

 
 

Ter herinnering: Schoolreis en schoolkamp 
Inmiddels zijn op 1 leerjaar na alle groepen op schoolreis 
geweest. De OV heeft bijna alle kosten inmiddels mogen 
ontvangen. Mocht u dit bedrag nog niet betaald hebben 
dan willen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken het 
volledige bedrag op zeer korte termijn te betalen.  
 
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. Daarnaast kan de 
gemeente Noordenveld inwoners met een laag inkomen 
tegemoetkomen (zie het kopje Meedoenregeling 
hieronder). 
 
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 

Speelparadijs Bakkeveen 
Vervoer: Auto’s | € 10,- 

18-04 

3 a+b Sprookjeshof Zuidlaren  
Vervoer: Bus | € 25,- 

25-04 

4 a+b Aqua Zoo Leeuwarden 
Vervoer: Bus | € 25,- 

24-05 

5 a+b Duinenzathe Appelscha 
Vervoer: Auto’s | € 20,- 

22-05 

6 Harmsdobbe Bakkeveen 
Vervoer: Fiets | € 45,- 

 07-06  
 08-06  

7  Veenhorst Midlaren 
Vervoer: Fiets | € 67,50 

 13-06  
 15-06 

8 a+b Schoolkamp Schier  
Vervoer: Auto’s | € 100,- 

 16-07  
 19-07 

 
Meedoenregeling 
De gemeente Noordenveld kan inwoners met een laag 
inkomen financieel tegemoetkomen in de kosten van 
schoolactiviteiten en deelname aan sport, recreatie, 
vrijwilligerswerk en andere sociaal/culturele activiteiten. 
In een speciale folder kunt u lezen wat de voorwaarden 
zijn om een financiële tegemoetkoming te krijgen. Deze 
folder is verkrijgbaar op school. 
 
Twijfelt u of u voor de Individuele regeling Noordenveld 
in aanmerking komt? De medewerkers van de afdeling 
WOS kunnen u verder helpen met uw vragen. U kunt hen 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bereiken 
via telefoon-nummer 14050. Op de website van de 
Gemeente Noordenveld vindt u natuurlijk ook nadere 
informatie. Kijk hiervoor op 
www.gemeentenoordenveld.nl.  
 
Samenstelling MR 
In de INFO van 8 juni is de kandidaatstelling voor de MR 
aangekondigd. Tot 18 juni was er de mogelijkheid voor 
alle ouders om zich te kandideren. Zittend lid Marc Brink 
had zich verkiesbaar gesteld. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld, waarmee Marc voor de 
komende drie jaar is herkozen. 
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Peanutbaltoernooi groep 7 
Woensdag 29 juni deed groep 7 mee aan het 
peunutbaltoernooi voor de scholen uit Noordenveld. Er 
werd gespeeld op de hockeyvelden in Roden.   
 
Met maar liefst drie teams waren wij goed 
vertegenwoordigd. Er werd leuk en sportief gespeeld. Een 
van onze teams reikte zelfs tot de finale, waarin zij nipt 
(11-10) verloren en met een knappe tweede plaats het 
toernooi beëindigden.  

 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/

