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Filmsterren
Wellicht heeft u gisteren iets van de consternatie
meegekregen, in groep 3b stond een heuse filmploeg. De
opnames die gemaakt zijn, zullen later in het jaar vertoond
worden in het Scheepstra Kabinet. Deze beelden worden
gebruikt om te laten zien hoe het onderwijs er anno 2018
uitziet ten opzichte van de tijd van de onderwijzer
Scheepstra. De kinderen van de groep zijn allemaal
uitgenodigd om de film te komen bekijken in het
Scheepstra Kabinet.

Iedereen draagt z’n steentje bij
Het uur U nadert, nog eventjes en de wagen mag de stal
uit. Wat 218 dagen geleden begon met een
startbijeenkomst in Het Klokhuis bij ons op school, eindigt
morgen met een praalwagen vol met onze groep 2
leerlingen door het centrum van Roden. Wat een werk,
maar wat ook een resultaat! De bouwgroep mag met recht
trots zijn op wat zij aan het neerzetten zijn met elkaar! Het
kan dan ook bijna niet anders dan dat de belangrijkste
doelstelling van deze club ‘Een fantastische
Rodermarktparade voor onze kids’ morgen behaald zal
worden. Heel veel succes met de laatste loodjes!
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Op de bon-bon
Vorige week donderdagochtend, voordat de kinderen
naar school gingen, was het een drukte van jewelste op het
kruispunt Dorpsstraat – Zevenhuisterweg – Esweg –
Eikenlaan. Hier waren dit keer niet alleen onze klaarovers aanwezig om ervoor te zorgen dat alle kinderen
weer veilig naar school konden gaan, maar ook vier
agenten van Politie Noord-Nederland die werden
ondersteund door twee van de drie VVN Verkeersouders
die sinds medio maart van dit jaar zijn aangetreden.
Verkeersveiligheid van onze kinderen is erg belangrijk en
met deze actie werd in de tweede week van het nieuwe
schooljaar dit thema direct flink op de kaart gezet.
Bonnen werden er niet geschreven, maar ouders die hun
zaakjes goed voor elkaar hadden werden beloond met een
zakje bonbons met de tekst “NIET op de BON-bon”. Ouders
die dit niet hadden werden vooral gewezen op de
mogelijke consequenties van hun gedrag. Er zat een flink
aantal kinderen niet in de gordel of niet op een zitverhoger
(let op: dit is verplicht tot een lengte van 1.35!). Daarnaast
werd gelet op het gebruiken van een mobiele telefoon
tijdens het besturen van de auto, etc..
Na de controle volgde een voorlichting over
verkeersveiligheid voor de groepen 4, 5 en 6. De kinderen
mochten een kijkje nemen bij de politieauto en een aantal
kinderen mocht nog even aan de slag met de lasergun
langs de Zevenhuisterweg. Daar werden sommige
weggebruikers aangesproken op hun rijgedrag en
wederom de consequenties hiervan. De volgende keer, en
die gaat er zeker komen, zal de politie minder mild
optreden! De kinderen hopen natuurlijk niet dat dit nodig
zal zijn. VVN Verkeersouders zijn Andrea Hurley, Sandra
de Zwart en Diana ten Broeke. Overige leden van de
Verkeerscommissie zijn juf Gea en juf Jolanda.
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Visiebijeenkomst
Komende maandag hebben wij onze eerste studiedag van
dit schooljaar. Wellicht vraagt u het zich af, allemaal leuk
en aardig een vrije dag, maar wat doen die meesters en
juffen nou allemaal op zo’n dag? Het komend schooljaar
gaan wij ons als team bezinnen op onze
gemeenschappelijke visie en missie. Onder begeleiding
van drs. Anje de Vries, een specialist op dit gebied, gaan
wij kijken hoe we ervoor staan en hoe wij ons onderwijs
in de toekomst willen gaan vormgeven. Dit traject is
verspreid over vijf verschillende bijeenkomsten; 2 hele
dagen en 3 middagen.
Let op: In de papieren versie van onze schoolkalender zijn
per abuis 2 verschillende data genoemd voor de
studiemiddag in maart, de 13e en de 14e. Dit moet 14
maart zijn.
Tekort verkeersbrigadiers
Al sinds de zomervakantie kampen we met een tekort aan
verkeersbrigadiers. De verkeersbrigadiers begeleiden de
kinderen bij het oversteken van de kruising
Zevenhuisterweg – Dorpsstraat – Esweg.
Door het tekort aan brigadiers zitten er gaten in het
rooster, waardoor kinderen op bepaalde momenten niet
kunnen worden begeleid bij het oversteken. Op die
momenten moeten ouders daar zelf voor zorgen. In het
volgende overzichtje kunt u zien op welke tijden de gaten
zitten.
Wij achten het wenselijk om de gaten in het rooster te
dichten en daarom doen wij een oproep. Wilt u de
kinderen helpen en heeft u een half uurtje per week tijd?
Heeft u vragen? Neem dan even contact op met Gea
Akker (groep 1/2c) g.akker@obsdepoolster.com
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Personele mededelingen
Juf Paulien zal de komende tijd helaas afwezig zijn. Zij
heeft al enige tijd last van haar zicht, dit heeft haar
genoodzaakt om haar werkzaamheden eerst neer te
leggen. Juf Marieke van Duuren zal haar deels vervangen.
Wij wensen Paulien ook vanaf deze plek heel veel sterkte.
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het
weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000
kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze
leerlingen uit groep 8 doen mee. Hun missie: 400.000
kinderen helpen aan een goed thuis. Voor kinderen, door
kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere
kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om
postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat
al generaties lang.
Dit jaar staan de bekende personages van De
Fabeltjeskrant op de zegels! Deze iconische televisieserie
bestaat namelijk 50 jaar. Koopt u ook deze leuke
postzegels, bijbehorende kaarten of andere leuke
producten, zoals de shopper met tekst van Pippi
Langkous, het blikje met vrolijke emoji‐pleisters of het
heerlijke theepakket bij een van onze leerlingen?
Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood,
met het kind‐gemist‐briefje dat u in de bus vindt, kunt
u alsnog een bestelling plaatsen in de webshop. Vergeet
niet om gebruik te maken van de vermelde code! Op deze
manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het
totaal opgehaalde bedrag door onze school geteld.
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze
geven kinderen kansen op een betere toekomst. Kinderen
zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar.
Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf
kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats
of omstandigheden het opgroeit...

O = geen begeleiding

Voor in de agenda: Open podium
Dit schooljaar gaan alle groepen weer een open podium
organiseren om al hun talent ten toon te spreiden. Te
zijner tijd ontvangt u van de groepsleerkracht een
uitnodiging met de tijden. Dit schooljaar zijn de open
podia op de vrijdagmiddag gepland.
Groep
Groep 8a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 4a
Groep 6a
Groepen 3
Groepen 1/2
Groep 5b/6a
Groep 7a

Datum
16 november 2018
30 november 2018
11 januari 2019
25 januari 2019
8 februari 2019
15 maart 2019
29 maart 2019
24 mei 2019
7 juni 2019

In en uit de buurt
Nieuwe activiteitenladders uit
Afgelopen week heeft uw kind de nieuwste
activiteitenladder meegekregen. Via de onderstaande link
kunt u de kinderen digitaal opgeven.
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Week van de opvoeding: Een reis door het brein
Onderwijs en CJG nodigen u uit voor een reis door het
brein. Heeft uw kind of leerling soms moeite om goed om
te gaan met verliezen, een spreekbeurt voor te bereiden,
of zelf de slaapkamer of werkplek in de klas op te ruimen?
Wat gebeurt er op zo'n moment allemaal in het hoofd van
een kind? En hoe kan het dat een kind echt niet dom is,
maar toch simpele dingen vergeet?
In een klein uur tijd neemt neuropsycholoog Marald Mens
u mee op een reis door het kinderbrein. En uiteraard ook....
van uzelf?
Wanneer:
Waar:
Kosten:

2 oktober 20.00 uur (inloop vanaf 19.30
uur)
Theater De Winsinghof, Brink 10 Roden
Toegang is gratis, kaarten zijn af te halen
bij het Inwonersplein, Schoolstraat 50
Roden op=op

4e mega 4x4 voetbaltoernooi
Zin om te voetballen, kom en doe mee! Maak met
vrienden/vriendinnen een team en geef het een originele
naam.
Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Voor wie:

Woensdag 24 oktober 2018
Sportvelden vv Roden
09.30 uur
Jongens en meisjes onder 8, onder 10 en
onder 12
Klik hier voor de flyer.

OBS De Poolster | Zevenhuisterweg 3 | Postbus 131 | 9300 AC Roden | 050-5017772 | info@obsdepoolster.com | www.obsdepoolster.com

