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‘Vrolijk kerstfeest allemaal!’  
De engelen van groep 7 zongen het ons al in polonaise toe: 
‘Vrolijk kerstfeest allemaal!’ Het kalenderjaar zit er bijna 
op en we kunnen met elkaar zeggen dat we deze 
gisteravond in stijl hebben afgesloten. De (digitale) 
haardblokken waren niet aan te slepen, de kinderen zagen 
er fantastisch uit, er waren rijkelijk gevulde buffetten, de 
muziek van de Little en Big Bell's Angels schalde door de 
school en bovenal zagen we overal blije en vrolijke 
kinderen. Zonder de ondersteuning van u als ouder 
hadden we dit allemaal niet kunnen organiseren, bedankt 
hiervoor. Met deze mooie apotheose is het nu tijd 
geworden om van een welverdiende vakantie te gaan 
genieten. Ik wens u allemaal een hele fijne kerstvakantie 
en een goede jaarwisseling, tot in 2019! 

 
Na het kerstdiner speelden we met het team, de OV en de 
MR onder begeleiding van juf Carolien, juf Jolanda en de 
Bell’s Angels de jaarlijkse kerstquiz. Het bleef tot in de late 
uurtjes gezellig op De Poolster. 

 
Bericht van de voedselbank 
Indrukwekkend wat jullie allemaal verzameld hebben! 
Dankzij alle goede gaven is het voorraadpeil weer 
behoorlijk opgekrikt en kunnen we onze klanten in de 
komende periode een goed gevuld pakket blijven 
aanbieden. Bedankt allemaal! 
 
Om narrig van te worden… 
De kinderen van groep 7 voerden de kerstmusical ‘De 
kerstnar’ op. Nadat de kerstnar al zijn kraamcadeautjes 
aan hele verdrietige kinderen had gegeven, kwam hij 
uiteindelijk met lege handen aan bij Jozef en Maria. 
Gelukkig kon hij in deze lege armen het kindje troosten. 
Waarna de kinderen met elkaar iedereen een vrolijk 
kerstfeest toewensten! De kinderen, de (groot)ouders en 
de leerkrachten hebben genoten van het fantastische spel, 
goed gedaan allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collega gezocht! 
Schrik niet, we zijn er niet eentje kwijt. We zijn op zoek 
naar een opvolger van meester Teun. Teun gaat vanaf 
februari zijn LIO-stage bij ons op school lopen in groep 8 
en zal dit niet kunnen combineren met zijn 
werkzaamheden als onderwijsassistent. Bent of kent u 
iemand die hier interesse in heeft dan horen wij dit graag. 
 

Klik hier voor meer informatie over de  
vacature die er ontstaat. 

 
Agenda 
Vr 21-12 INFO #8 

Start kerstvakantie om 12.00 uur 
Ma 24-12 Kerstvakantie tot en met 4 januari 
Ma 07-01 Start groep 1d* 

Leefstijl thema 3* 
Ma 14-01 CM 3: Viooltjesmuziek 
Di 15-01 Vergadering GMR 
Wo 16-01 Vergadering OV 
Vr 18-12 Open podium groep 5a 

INFO #8 
 * Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Start instroomgroep 
Zoals u heeft kunnen lezen in INFO #7 zal na de 
kerstvakantie onze instroomgroep gaan starten. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een goede start in 
volle gang. De instroomgroep wordt dit jaar gehuisvest in 
het speellokaal. Tot de meivakantie (18 april) is dit zo 
flexibel mogelijk, zodat er zo geschoven kan worden dat er 
ook nog ruimte is om te gymmen in dit lokaal. Hierna, 
wanneer de groep groter is en het weer over het algemeen 
beter, wordt het speellokaal alleen nog gebruikt door 
groep 1d. 
 
De juffen die dit allemaal in goede banen gaan leiden zijn 
Marieke van Duuren en Thérèse Posthumus. Marieke 
kennen we al van alle werkzaamheden die zij reeds bij ons 
op school uitvoerde. Thérèse is een ervaren (kleuter)juf. 
Zij is hiervoor jarenlang werkzaam geweest in Peize. 
 
De groep start met 8 leerlingen: Bentley, Benthe, Daan, 
Evi, Lente, Isa,  Owen en Sophie. Wij heten hen allemaal 
alvast van harte welkom op De Poolster en wij hopen dat 
jullie een hele fijne schooltijd hebben.  
 
Ik ga op reis en neem mee in mijn slee 
De groepen 3 hebben de wereld de afgelopen weken 
verkend met hun eigen arrenslee. De atlas en de wereldbol 
leidden de kinderen langs vele landen.  

 
Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel? 
Na de kerstvakantie wordt er in alle groepen gestart met 
het derde thema van Leefstijl. Een kind kan meestal nog 
niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om 
gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren 
herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om 
kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens 
en ze te leren die van anderen te herkennen. Kinderen 
leren dat ze emoties mogen hebben en dat ze ook mogen 
zeggen dat ze boos of verdrietig zijn. 
 
Via de onderstaande linkjes kunt u de bijbehorende 
ouderbrieven bekijken: 
Ouderbrief groep 1 en 2 
Ouderbrief groep 3 
Ouderbrief groep 4 
Ouderbrief groep 5 
Ouderbrief groep 6 
Ouderbrief groep 7 
Ouderbrief groep 8 
 

In en uit de buurt 

 
Kunstproject Tsjernobyl - Who Cares? 
Wat gebeurt er als je een wereld binnenstapt die helemaal 
verlaten is door mensen? Deze vraag wil Merle van der 
Kooi (moeder van Julius uit groep 1) samen met 
kunstfotograaf Jessica van Dijk in Tsjernobyl proberen te 
beantwoorden. Ze leggen hun ervaringen vast in de 
expositie `Who Cares?´. Om deze expositie te kunnen 
organiseren zijn ze bezig met een crowdfundingactie. Help 
Merle en Jessica bij hun project, lees hier verder. 

 
Heel Kinderwereld bakt! 
Hét evenement in december voor kinderen tot en met 12 
jaar is toch wel het pannenkoekjes bakken in 
Kinderwereld. De oude fornuisjes, pannetjes, serviesjes en 
bestek worden tijdens de kerstvakantie weer van zolder 
gehaald en opgepoetst. 

 
Het kerstevenement Pannenkoekjes bakken vindt plaats 
op woensdag 26 december (2e Kerstdag), vrijdag 28 
december en zondag 30 december 2018 tussen 13 en 16 
uur. 
 
Er gelden normale entreeprijzen, inclusief activiteit en 
limonade voor de pannenkoekenbakkers. 
Tijdens de kerstvakantie en op 2e kerstdag is het museum 
dagelijks geopend. 
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