Jaarverslag activiteiten Oudervereniging
De Poolster
Schooljaar 2017 - 2018

Kinderboekenweek 2017
De OV was dit jaar niet betrokken bij de activiteiten rondom de kinderboekenweek.

Sinterklaas 2017
Een paar dagen voor het grote Sinterklaasfeest hebben alle kinderen in hun klas via
het digibord een heel leuk filmpje gezien over Sinterklaas en Sinterjoop. Sinterjoop is
de broer van Sinterklaas. Sinterklaas had per ongeluk een dubbele boeking in zijn
agenda staan, maar zijn broer Sinterjoop wilde dit wel oplossen door naar De
Poolster te komen. Zo kon het Sinterklaasfeest toch nog doorgaan.
Sinterjoop moest uiteraard eerst oefenen om de rol van Sinterklaas over te kunnen
nemen. Dit ging uiteraard niet van een leien dakje. Sinterjoop maakte er een
rommeltje van en had zelfs de zak met cadeaus in de gymzaal verstopt door ze in de
ringen te hangen.
Sinterjoop kwam al fietsend op school aan. Later arriveerde dan toch nog de echte
Sinterklaas in een prachtige cabriolet. Hij vertrouwde het niet dat zijn chaotische
broer als Sinterklaas op school zou zijn.
Het feest kon daarna beginnen. De groepen 1 t/m 4 hebben Sinterklaas en zijn
Pieten ontvangen in de gymzaal. In de hogere groepen is Sinterjoop langs geweest.
Een geslaagd feest waarbij alle kinderen toch wel erg fan waren van Sinterjoop.

Kerstfeest 2017
Op woensdag 20 december 2017 vond de traditionele kerstviering plaats. De school
was weer prachtig versierd in kerstsfeer. Dit jaar zijn een aantal nieuwe kerstspullen
aangeschaft. Per klas hebben de ouders weer heerlijke gerechten bereid en in de
klassen werd al dat lekkers opgegeten. Tegelijkertijd konden de ouders genieten van
gezellige muziek op schoolplein en van een glaasje chocolademelk en (alcoholvrije!)
glühwein.

Voorleesontbijt 2018
Eind januari vond het voorleesontbijt plaats, in het kader van de nationale
voorleesdagen. Doel van deze dagen is het promoten van het (voor)lezen. Ook op
De Poolster krijgt het lezen in deze periode extra aandacht. Dit jaar was er gezorgd
voor een wit/bruin bolletje welke door de juf belegd werd met kaas of worst. De
kinderen konden verder kiezen uit een beker melk, drinkyoghurt zonder suiker of een
glas roosvicee.
Dit jaar werden de kinderen voorgelezen door een opa of oma of door de juf

Rodermarktwagen opstartbijeenkomst 2018
In februari vond de opstartbijeenkomst van de Rodermarktwagen plaats. Er waren
weer volop ideeën over de uitwerking van het onderwerp “Events around the world”.
Uiteindelijk kwam het thema ‘Lego’ als winnaar uit de bus. Het kostte soms wat
moeite om alle rollen voor het kernteam in te vullen, maar uiteindelijk is het gelukt.
En niet zonder resultaat: de wagen van OBS De Poolster kreeg de tweede prijs en
de publieksprijs. Een prachtige beloning voor het harde werken!

IJscommissie 2018
Dit jaar leek het er op dat de ijzers eindelijk uit het vet konden. Nadat de
ijscommissie net was samengesteld met 2 nieuwe organisatoren kregen we vlak
daarna te horen dat de leerlingen mogelijk het ijs op konden. It giet oan dachten
we....maar helaas. de dooi zette in. Hopelijk in 2019 toch een schaatswedstrijd voor
de leerlingen.

Pasen 2018
De dag voor het lang paasweekend, wordt er altijd pasen gevierd op de Poolster. Dit
bestaat met name uit chocolade eitjes zoeken in de onderbouw, en nootjes schieten
vanaf groep 3. Gelukkig zijn er heel wat opa’s en oma’s bereid gevonden om kleine
groepjes hierbij te begeleiden. Ook dit jaar werd de school bezocht door een echte
paashaas. De kinderen vonden het prachtig en omdat de paashaas al wat ervaring
had, ging het extra goed, en kon alle nieuwsgierige vragen beantwoorden.

Sportdag onderbouw 2018
Op donderdag 26 april vond de jaarlijkse sportdag onderbouw plaats. Dit jaar werd
ervoor gekozen om een link te leggen met de ‘Koningsspelen’. ’s Ochtends werd de
sportdag geopend met het dansen van fitlala, het officiele Koningsspelen lied.
Anders dan andere Jaren deden dit jaar alle leerlingen mee aan de opening.
Iedereen mocht op deze dag gekleed komen in iets oranjes, iets waar goed gehoor
aan was gegeven.

Onder begeleiding van een aantal groep 8 leerlingen danste de hele school op dit
lied.
Hierna begon de officiele sportdag vande ‘onderbouw’ leerlingen. Ze mochten
basketballen, kegelen, klimmen, klauteren en skippyballen.

De kinderen van groep 8 hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan met het
helpen bij de spelletjes net als alle hulpouders.

Schoolfotograaf 2018
Op 8 Mei 2018 was het weer tijd om alle leerlingen te fotograferen. Na een
zorgvuldige voorbereiding was het dan eindelijk de dag dat de schoolfotograaf op de
Poolster kwam. Eerst waren het de broertjes en zusjes die op de foto mochten,
gevolgd door de groepsfoto en portret foto’s. Het was heerlijk weer die dag, en
daarom werd besloten om de groepsfoto’s buiten te maken. De portret foto’s worden
altijd binnen genomen. Gelukkig was er dit jaar veel hulp om de dag soepel te laten
verlopen, wat zeer goed gelukt is.

Themamarkt ‘Hawaii’ 2018
Op 22 juni vond de tweejaarlijkse themamarkt plaats. De school was helemaal
omgetoverd in Hawaiaanse sferen. De school zag bruisend van de gezelligheid;
muziek, spelletjes, lekkere hapjes en. Vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur werd het feest
gevierd.
Het koor van juf Carolien heeft prachtige liedjes ten gehore gebracht en er was een
dansoptreden van Dance by Eline. Kinderen en ouders konden daarna ook zelf
meedansen. Verder konden er prachtige prijzen gewonnen worden met het Rad van
Avontuur.
De opbrengst van het schoolfeest kwam dit jaar ten goede aan spelmateriaal voor op
het schoolplein en het was al met al een zeer geslaagde themamarkt.

Musical 2018
Donderdag 5 juli mochten de groepen 8 dan eindelijk hun afscheidsmusical
Betoeterd ten tonele brengen waarvoor ze al zo lang hadden geoefend. Wederom in
Peize bij Boonstra was het toneel in gereedheid gebracht voor dit hoogtepunt van
het jaar voor de groepen 8. ’s-Ochtends voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7
van de Poolster en ’s-avonds voor hun ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes.
Alle kinderen deden ontzettend hun best waardoor het weer een prachtige musical
was. Na afloop kregen de kinderen en hun juffen dan ook terecht een staande
ovatie.
Tijdens de pauze werden er loten verkocht door de oudervereniging en het team. De
loten waren snel verkocht, en de prijzen konden direct opgehaald worden bij het
podium. Alle prijzen waren netjes uitgestald en de meeste kopers gingen tevreden
met hun prijs weer naar hun plaats. Na de musical vierden de kinderen en juffen nog
lang feest met een disco om even alle spanning van zich af te dansen. Natuurlijk met
heerlijke hapjes verzorgt door de oudervereniging.

Laatste Schooldag 2018
Zoals elk jaar zorgt de oudervereniging op de laatste schooldag voor ijsjes tijdens de
picknick. Ook dit jaar kon dit natuurlijk niet ontbreken en gelukkig liet het weer zich
ook van haar beste kant zien. De kinderen (en de meesters en juffen ook, hoor!)
hebben gesmuld van de overheerlijke ijsjes.

