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* Meer informatie in deze INFO
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De eerste dag
En toen was het weer zover, na 6 weken vakantie gingen
de deuren van de school weer open. Een nieuwe klas, een
nieuwe verdieping, een nieuwe juf of meester, en voor een
aantal kinderen en een enkele juf zelfs een nieuwe school.
Wij heten alle nieuwelingen van harte welkom op De
Poolster en we hopen dat jullie je allemaal snel op je
gemak gaan voelen bij ons op school! Uiteraard wensen
wij ook de rest van onze leerlingen een heel fijn en
leerzaam schooljaar.
De groep? Dat zijn wij!
Zoals u weet wordt er door de gehele school gewerkt aan
sociale vaardigheden met behulp van de methode
Leefstijl, met Leefstijl worden leerlingen bewust gemaakt
van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren
ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk.
Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei
activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met
elkaar omgaan’ versterken. Bij de start van dit schooljaar
staat in alle groepen het creëren van een goede
groepssfeer centraal. Als de sfeer goed is, voelen kinderen
zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun
leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling
en de creativiteit binnen de groep. Thema 1 heet dan ook
heel toepasselijk De groep? Dat zijn wij!
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Droevig nieuws
Afgelopen maandag bereikte ons het ontzettend
verdrietige nieuws dat onze oud-leerling Brian Spoelstra
plotseling overleden is. Wij wensen Brugt, Lindsay en
Dana heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies.
Schoolleiders slaan figuurlijk alarm, niet letterlijk
Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang lopend
conflict in het basisonderwijs over werkdruk, salarissen
en personeelstekorten. Vorig schooljaar zijn er daarvoor
stakingen geweest; ook in Noordenveld en ook op onze
school. Met de nieuwste cao-afspraken zijn de problemen
min of meer opgelost voor een deel van het
onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er een extra
salarisverbetering afgesproken en er zijn maatregelen
genomen om te proberen de werkdruk voor hen te
verminderen. Dit geldt echter niet voor alle
personeelsleden.
Onderwijsondersteuners
en
schooldirecties vallen hier buiten. De vakbond voor
schoolleiders roert zich inmiddels en heeft een landelijke
ludieke actie afgekondigd op woensdag 12 september a.s.
Er is bedacht het brandalarm te laten afgaan en met de
school een ontruimingsoefening te doen, om "alarm te
slaan". U gaat daarover in de media vast meer vernemen.
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook onze
school, zullen daar niet aan meedoen. Het doel van de actie
wordt wel gesteund, maar onze schooldirecties vinden het
niet gepast om op dit moment in actie te komen op een
manier waarbij alle kinderen betrokken worden.
Juf Renate in het huwelijksbootje
Op donderdag 26 juli is juf Renate met haar Martijn in het
huwelijksbootje gestapt. Samen met Eva en Jort werd het
een fantastische dag. Namens het team: van harte
gefeliciteerd!
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Jantje Beton
Slootje springen, verstoppertje doen in de straat of met
elkaar een nieuw spel bedenken tijdens de pauze op het
schoolplein; een leven zonder vrij buitenspelen is
ondenkbaar voor een goede ontwikkeling van kinderen.
Want van buitenspelen worden kinderen socialer,
slimmer en gezonder. Ook heeft buitenspelen een positief
effect op het concentratievermogen. Kinderen die veel
(buiten)spelen hebben een betere hersenontwikkeling en
leervermogen dan kinderen die weinig en of binnen
spelen. Toch speelt een vijfde van de kinderen niet of
slechts een keer per week vrij buiten. Iedereen die een
Jantje Beton lot koopt, draagt bij aan buitenspelen en
bewegen tijdens en na schooltijd. Dat is hard nodig. Juist
in een tijd waarin 80 procent van de kinderen
onvoldoende beweegt, kan er niet voldoende aandacht
aan buitenspelen worden besteed.
Onze school doet van 12 september tot en met 26
september mee aan de Jantje Beton Loterij. De helft van de
opbrengst gaan we besteden aan buitenactiviteiten of het
opknappen van ons schoolplein. De andere helft van de
opbrengst gaat naar buitenspeelprojecten van Jantje
Beton. Uitleg over de lotenverkoop aan de leerlingen vindt
plaats op school. Daarnaast ontvangt u als ouder een
infoblad. Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij?
Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij Je vindt daar ook de
antwoorden op de meest gestelde vragen over deze actie.

Kennismakingsgesprekken
Op De Poolster worden ouders van kinderen minimaal
drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een oudergesprek; omstreeks september, februari en juni. Bij de
kleuters is er een ander ritme i.v.m. wisselende instroommomenten van de kinderen gedurende het
schooljaar. Buiten de geplande gesprekken vinden er
tussendoor gesprekken plaats als de ouders of de
leerkrachten dat wenselijk vinden.
Evenals voorgaande jaren hebben we de eerste ronde
oudergesprekken gepland in september. In deze
gesprekken willen we vooral de ouders de gelegenheid
bieden om het een en ander te vertellen over hun kind.
Het doel van dit gesprek is met name om uw kind zo snel
mogelijk goed te leren kennen, de overgang van groep
naar groep zo soepel mogelijk te laten verlopen en om de
‘kindkenmerken’ zo goed mogelijk in beeld te hebben,
zodat de kinderen optimaal kunnen worden begeleid.
Wij vragen ouders zich enigszins voor te bereiden op het
gesprek. Denkt u voor het gesprek alvast eens na over de
volgende vragen:
•
Beschrijf uw kind eens in maximaal drie zinnen.
•
Wanneer heeft uw kind een positief schooljaar?
•
Zou u kernachtig kunnen omschrijven op welke
wijze de leerkracht uw kind het best kan helpen?
Van de verkeerscommissie: Zet hem op slot!
De meeste dingen leer je door ze vaak te oefenen! Dat geldt
ook zeker voor het veilig kunnen deelnemen aan het
verkeer. We zijn daarom heel blij om te zien dat zoveel
kinderen op de fiets naar school gaan!
Uit een aantal tellingen deze week blijkt echter dat 30%
van de fietsen niet op slot staat! Het stallen van de fietsen
gebeurt op uw eigen risico, maar we zouden het erg
vervelend vinden als er fietsen ‘verdwijnen’! We willen u
daarom vragen om het belang van het op slot zetten van
de fiets met uw kind te bespreken.

Cultuurmenu 5a, 5b/6a: Massimo
Al eeuwen verdient verhalenverkoper Massimo zijn brood
met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer vol
schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en
jaarmarkten over de hele wereld. Maar de tijden zijn
veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto's en
automaten. En dat is ook leuk. Maar niet voor Massimo. Hij
vertelt liever in alle rust zijn verhalen. Het zijn verhalen
die passen bij de plek… Maar wel verhalen geplukt uit een
willekeurig tijdperk. Excentrieke voorwerpen toont hij in
de klas en vertelt daar het spannende streekverhaal bij.
Zijn geheim: hij was er ooit zelf bij...

Rodermarkt 2018 Events Around the World
De ouders van de groep 2-leerlingen zijn al tijden druk
met het bouwen van een heuse legowagen voor hun
kinderen en zo langzamerhand vallen alle blokjes op de
juiste plek.
Wij verheugen ons op de 22e september en wensen de
bouwers heel veel succes en plezier de komende weken bij
het afronden van de wagen! Op 12 september gaan de
kinderen van de groepen 2 alvast een kijkje nemen bij de
wagen, spannend…
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Camping De Poolster geopend
Wellicht heeft u er iets van gezien of gehoord, bij de
groepen 3 zijn na de zomervakantie een heuse camping en
een ijsjeswinkel geopend. Deze maken onderdeel uit van
de nieuw ingerichte hoeken bij de groepen 3. Op deze
manier worden de kinderen veel meer uitgedaagd om
door middel van spel te leren, deze werkwijze sluit heel
goed aan bij de spontane manier van leren van deze
leeftijdsgroep.

In en uit de buurt
Nieuwe activiteitenladders uit
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of
misschien liever creatief bezig zijn of muziek maken? Het
kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan.
De ladder loopt van oktober t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en
worden georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches
van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en
instellingen. Er komt nu 1 ladder voor de gehele gemeente
Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een
activiteit in een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met handbal, judo of lekker
gaan dansen bij de streetdance activiteit. Voor de kleinere
kinderen staat kennismaken met kleutergym op het
programma.
In de molen van Roderwolde kun je koekjes bakken en de
molen bekijken. Ook kun je zingen bij een meisjeskoor en
wat dacht je van hutten bouwen bij de scouting of muziek
maken bij een drumband.

Doppeninzameling
Voor het tweede jaar zijn wij weer gestart met het
verzamelen van plastic doppen in Het Klokhuis. Suzanne,
die inmiddels in groep 7 zit, heeft dit in groep 5 geïnitieerd
na haar spreekbeurt over KNGF. In de zomervakantie
heeft Suzanne drie grote zakken met doppen
weggebracht, de stichting was hier erg blij mee. We blijven
sparen!

In de herfstvakantie is er weer een mega speeldag in Norg.
Ook kunnen alle kinderen in november kennismaken met
ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef
je vanaf 14 september op via www.activiteitenladder.nl
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