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Jaargang 29 nummer 22 INFO 20-07-2018  
 

 
Afscheid van OBS Meester de Vries en OBS De Poolster 
“Even voorstellen…”, dat was het eerste artikel dat ik 
schreef in de INFO van OBS Meester de Vries, later OBS De 
Poolster. Nu  – twaalf jaar later en pak ‘m beet 300 INFO’s 
verder – schrijf ik mijn laatste artikel in de INFO en dat 
gaat over mijn afscheid. Vorige week hebben de kinderen, 
leerkrachten en ouders mij een fantastisch afscheidsfeest 
geboden, in de vorm van een schitterend (muziek)festival. 
Een mooie maar ook ontroerende dag, een dag om nooit te 
vergeten. 
 
In de afgelopen 12 jaren heb ik met heel veel plezier 
gewerkt op OBS Meester de Vries en OBS De Poolster. De 
school is in deze periode uitgegroeid tot een grote, goede, 
eigentijdse en levendige school. Wij (dat mag ik nu nog 
zeggen…) beschikken over een schitterend gebouw en 
met name het positieve pedagogisch klimaat is mijns 
inziens de basis voor het succes van OBS De Poolster.  
 
Als directeur ben ik dan ook hartstikke trots op de school  
en ik wil benadrukken dat dit vooral de verdienste is van 
een leuk, gemotiveerd en hardwerkend team, de 
fantastische kinderen die op de school zitten en de ouders 
/ verzorgers. Positieve en constructieve samenwerking is 
de sleutel van het succes. Mijn devies is: denken in 
oplossingen, niet in problemen. 
 
Gelukkig heeft OPON in de persoon van Bart van Bergen 
een uitstekende opvolger voor mij gevonden. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat Bart, samen met het team en de 
oudergeledingen, ervoor zal zorgen dat de school goed op 
koers blijft. 
 
Ik wil alle leerkrachten, leerlingen, ouders / verzorgers en 
andere schoolrelaties hartelijk bedanken voor hun 
betrokkenheid en de prettige samenwerking. En 
natuurlijk wens ik iedereen veel geluk en succes toe in de 
toekomst. Wellicht tot ziens! 
 
Jan Timmer. 
 
 
 
 
 
 

 
Met een zoen, een lach en een traan 
Op vrijdag de 13e hebben we met een zoen, een lach en 
een traan afscheid genomen van meester Jan Timmer. Ter 
ere van het afscheid van Jan werd er een groot 
muziekfestival gehouden in de school. In iedere klas werd 
Jan verrast door een fantastisch optreden van de 
kinderen. Jan heeft als directeur in 12 jaar tijd ontzettend 
veel betekend voor eerst de Meester de Vriesschool en 
later OBS De Poolster. 

 
Ook in de pers ging het afscheid van Jan niet onopgemerkt 
voorbij, klik hieronder voor de verschenen artikelen met 
foto’s en filmpjes: 
 
- Jan krijgt prachtig verdiend en muzikaal afscheid.  
(Bron: streeknieuws.nl) 
 
- Schooldirecteur Jan Timmer van obs De Poolster 
muzikaal uitgezwaaid op zijn laatste werkdag.  
(Bron: ditisroden.nl) 
 
- Directeur Jan Timmer neemt afscheid van zijn 
Poolsterren. 
(Bron: De Krant) 
 
- ‘Gepersonaliseerd leren en eigenaarschap zijn dé 
ontwikkelingen in het onderwijs’ 
( Bron: De Krant) 
 
- Meester Jan Timmer vorstelijk uitgezwaaid door De 
Poolster. 
(Bron: Roder Journaal) 
 
 

 

Agenda 
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Bedankt en tot ziens juf Yvonne 
Vanaf januari heeft juf Yvonne een steeds grotere groep 
instromers onder haar hoede genomen. Yvonne heeft dit 
met veel inzet, passie en liefde gedaan. Komend schooljaar 
zal Yvonne eerst weer als invaller werkzaam zijn, wij 
wensen haar daarbij veel succes en we komen elkaar vast 
weer tegen. 
 
Schoolplein aan banden? 
Wij wisten niet wat we vorige week maandagochtend 
zagen toen we  op het school kwamen. Een prachtige 
groengele draak lachte iedereen vriendelijk toe. De 
schoolverlaters en hun ouders hebben prachtige 
bandenkunstwerken nagelaten op het schoolplein! Een 
trike, een waterspeelplek, een zandbakje en losse 
speelbanden complementeren het geheel. De afgelopen 
dagen werd er al volop gespeeld met deze fantastische 
cadeaus, ontzettend bedankt groep 8 en ouders! 

 
Heel veel geluk en succes… 
Noor, Mathijs, Eline, Svea, Dion, Blerta, Wout, Tim, Alissa, 
Marit, Meike, Koen, Maelynn, Kim, Kevan, Rosanne, Jasper, 
Inge, Gwen, Eva, Jamie, Senna, Isis, Laurent, Vera, Anna, 
Lukas, Micha, Nanet, Lisa, Iris, Saffan, Lisa, Ruben, Arvid, 
Esmee, Melle, Mees, Chris, Demi, Roos, Nienke, Calista, Kyra 
en Giel 
 
Wij hopen dat jullie allemaal op een fijne, leerzame 
basisschooltijd kunnen terugkijken. Jullie blijven allemaal 
van harte welkom om bijvoorbeeld je rapport te komen te 
laten zien of gewoon voor een gezellig kletspraatje. Vanaf 
deze plek willen wij jullie allemaal heel veel geluk en 
succes wensen in het voortgezet onderwijs! Onderstaand 
ziet u de uit(z)waaifoto die afgelopen week gemaakt is 
tijdens het zeer geslaagde schoolkamp op 
Schiermonnikoog.  
 

 
 

Christiaan, Kenji, Melanie en Merrin 
Na de vakantie gaan ook jullie naar een andere school. Wij 
wensen jullie daar heel veel succes! En we zouden het leuk 
vinden als je nog een keertje langskomt! 
 
Ook voor het laatst 
Naast de kinderen, neemt er ook een hele betrokken 
oudergroep afscheid van de school, begonnen met een 
eerste en ereprijs bij de Rodermarktparade en eindigend 
met een fantastisch pleincadeau (zie elders in deze INFO). 
Wij hopen dat ook u een fijne tijd op onze school heeft 
gehad.  
 
Luizenmoeders en anderen bedankt! 
Zo aan het einde van het schooljaar is het hoog tijd om 
jullie, ouders, te bedanken voor de hulp en inzet voor onze 
school: structureel of eenmalig, in kleine of in grote vorm, 
zichtbaar en minder zichtbaar. Zonder deze 
ondersteuning zou een heel aantal activiteiten niet 
uitvoerbaar zijn en het zou op school een stuk minder 
gezellig worden. Wij willen jullie dan ook allemaal 
ontzettend bedanken voor jullie inzet, chapeau! Wij hopen 
ook volgend schooljaar weer op uw hulp te mogen 
rekenen. 

 
Afscheid van klaar-overs en verkeersouders, 
Vorige week hebben we als klaar-overs het schooljaar 
afgesloten met koffie en oranjekoek. Helaas kon niet 
iedereen aanwezig zijn, maar  het was toch erg gezellig. 
We hebben ook afscheid genomen van 5 klaar-overs: 
Tineke Dijkman, Hanneke Harbrink, Khanom Post, 
Jantiena Boekholt en Jeannet Schuurke,  die samen maar 
liefst 31 jaar hebben geholpen om onze kinderen veilig te 
laten oversteken! Ook namen we afscheid van 2 
verkeersouders, namelijk Willeke Barels en Kees van 
Gemert. 

 
In één van zijn laatste officiële handelingen als directeur 
op onze school werden zij door Jan Timmer hartelijk 
bedankt voor hun jaren lange inzet in zon en regen, weer 
en wind als verkeersbrigadier. Ook namens de kinderen 
en ouders van OBS de Poolster willen we hen en de andere 
klaar-overs nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet 
voor de verkeersveiligheid! 
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Rooster verkeersbrigadiers 2018/2019 
Helaas hebben zich niet genoeg ouders aangemeld als 
verkeersbrigadier om het rooster van na de 
zomervakantie te vullen. Dit betekent dat er op de 
woensdagmiddag GEEN klaar-overs zullen staan op de 
kruising Dorpsstraat/Zevenhuisterweg. Op deze dag bent 
u zelf verantwoordelijk voor het veilig oversteken van uw 
kind! 
 
Wij hopen dat zich alsnog een aantal vrijwilligers zullen 
melden die op deze middagen willen klaar-overen. Ook als 
u bijvoorbeeld eens in de twee weken kan, kunt u zich 
aanmelden. Aanmelden kan via info@obsdepoolster.com.  
 
Prettige vakantie! 
Namens het team, de OV en de MR, wensen wij u een hele 
fijne vakantie! Wij hopen u allemaal gezond en wel weer 
te mogen treffen op maandag 3 september.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Het Grote Grutto Theater 
Tijdens het Culturele Hoofdstadjaar is er veel in 
Leeuwarden en omgeving te doen. Eén van de activiteiten 
is Het Grote Grutto Theater in het Natuurmuseum. Een 
bijzonder project over onze nationale vogel de grutto in 
samenwerking met Kening fan ‘e Greide en onder regie 
van theatermaker Theun Mosk. Nog niet eerder werden 
installatie, tentoonstelling en theater gecombineerd tot 
één grote beleving. Het Grote Grutto Theater is te zien tot 
en met 2 september en maakt deel uit van het 
hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. 
 
Klik hieronder voor een filmpje, en let goed op de 
(Pool)sterren die hierin schitteren! 

 
Suske en Wiske en de Modderspelen 
We beginnen de zomervakantie met 7 dagen blubber, en 
dit jaar hebben we bijzondere gasten. Suske en Wiske 
komen speciaal voor de Modderspelen naar Nienoord! 
Van 21 juli tot en met 27 juli mag je eindelijk weer 
helemaal vies worden! 
 
Doe mee met de allerleukste modderspelletjes: racen door 
de blubber en mee op het vliegend tapijt, dobberen in het 
modderbad, laat zien hoe sterk je bent met kuipschuiven 
en doe mee met de moddermonsterverkiezing. Ga mee op 
moddertocht en op zoek in het drakenmoeras naar de 
schat samen met de helden Suske en Wiske. Ook kun je zelf 
de lekkerste pannenkoeken en marshmallows maken 
boven het vuur.De brandweer is er ook dit jaar weer bij 
om de zeephelling vanaf de bult goed nat te houden. Na het 
rollen door de blubber kun je je schoon laten spoelen en 
lekker opwarmen bij de vuurplaats. 
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