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* Meer informatie in deze INFO
Klik hier voor de digitale jaarplanner.
Daar heb je ze weer!
Je hebt van die ouders, die staan altijd maar op de stoep…
En daar zijn wij ontzettend blij mee! Dankzij deze hulp is
het onder andere mogelijk om een schoolplein te
vergroenen, een ontdeklab te organiseren, een schuurtje
te betegelen, een schoolbibliotheek van de grond te
krijgen, te controleren op luizen, het voorleesontbijt in
goede banen te leiden, een schoolconcert van de grond te
krijgen en een verkeersdag te organiseren, een
bakkershoek te vullen en ga zo maar door. Samen zorgen
we voor een nog leukere en betere school en daar plukken
wij allemaal de vruchten van!
Maestro Polaris
Vanavond zullen onze
muziekouders aan de slag
gaan met de indeling van
de schoolorkestgroepjes.
Tot 19.30 uur heeft u de
kans om uw kind (groep 5
t/m 8) op te geven:
Klik hier voor het
opgaveformulier.
Binnenkort krijgen de
kinderen van de groepen
4, 5 en 6 de kans om zich
op te geven voor het
schoolkoor.

INFO

18-01-2019

Open podium groep 5a
De echo van het grootse applaus is het bij het ter perse
gaan van deze INFO nog maar net uit het gebouw, want
wat maakte groep 5a er onder begeleiding van juf Anke en
juf Inge een groot feest van! Het talent van deze groep
spatte van het podium, zelfs de 40e verjaardag van juf Inge
kwam nog aan bod. Goed gedaan allemaal!

Plannen bovenbouwplein
Zoals u weet zijn wij de afgelopen jaren met de hulp van
een aantal enthousiaste ouders, gestart met het
vergroenen van ons schoolplein. Dit heeft onder andere
geresulteerd in het plaatsen van moestuintjes,
vogelhuisjes rondom de school, boomstammen rondom
het speeltoestel en een extra schuurtje op het
onderbouwplein. Dit schooljaar hebben wij ons binnen de
schoolpleincommissie met name gericht op het
bovenbouwplein. Mede met behulp van de input van de
leerlingen (via onze leerlingenraad) is er een prachtig
ontwerp ontstaan. Met dit plan krijgen wij een nog
natuurlijker schoolplein, waar de leerlingen naast dat ze
er kunnen spelen, ook nog meer zullen kunnen gaan
ontdekken en leren. Er zal onder andere op de wal een
zogenaamd tiny food forest worden aangeplant. Hier
zullen fruitbomen en struiken worden geplant, waardoor
er een soort van voedselpad ontstaat. Daarnaast zal de wal
verrijkt worden met een glijbaan. Aan weerskanten van
het plein zal een grote diversiteit aan inheemse bomen en
struiken aangeplant gaan worden. Hierbinnen zullen
plekken worden gecreëerd waar naast dat er gespeeld kan
worden ook buiten lesgegeven kan worden, maar waar er
bijvoorbeeld ook lekker met de groep een broodje gegeten
kan
worden.
Een
plaatselijke
hovenier
is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het geheel.
Nieuwsgierig geworden naar de plannen? In Het Klokhuis
vindt u de tekening. Op 13 maart, op de Nationale
Boomplantdag, zal de aftrap plaatsvinden van dit traject.
Over de verdere invulling van deze dag zullen wij u op een
later tijdstip informeren, maar u kunt vast en zeker uw
steentje (lees: schepje) bijdragen.
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Tweede ronde ontdeklab
Vorige week dinsdag zijn wij gestart met een nieuwe
ronde van het ontdeklab. Voor de kerstvakantie waren
onze groepen 3 en 4 te gast, in de periode tot de
voorjaarsvakantie zijn de groepen 5, 6 en 7 aan de beurt.
Binnen het ontdeklab streven wij ernaar dat alle kinderen
en leerkrachten van onze school in aanraking komen en
experimenteren met nieuwe technieken. De doelen zijn
onder andere dat de kinderen en hun juf/meester allerlei
nieuwe ervaringen opdoen en vooral dat ze 2 uur lang op
het puntje van hun stoel zitten.

Nationaal voorleesontbijt
Als aftrap van de Nationale Voorleesdagen staat komende
woensdag het voorleesontbijt op de agenda. De kinderen
gaan samen met hun klasgenoten tussen 08.30 en 09.00
uur ontbijten in de klas, tijdens dit ontbijt zal er worden
voorgelezen. We hopen dat het een gezond, leerzaam en
gezellig voorleesontbijt wordt.

ANWB Streetwise
Op maandag 28 januari komt er een spannend
verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise
leert alle kinderen van de basisschool, door het oefenen
van praktijksituaties, beter om te gaan met het huidige
verkeer.

Iedere dinsdag wordt er van 8.30 uur tot 10.30 uur door
een jaargroep gewerkt in het ontdeklab. De leerlingen
gaan dan onder begeleiding van leerkrachten en ouders
aan de slag met 5 á 6 onderdelen. Op het moment wordt
er gewerkt aan een stroomcircuit en geleiders (m.b.v. de
Makey Makey), de basisbeginselen van het programmeren
(m.b.v. Ozobot en OSMO), muzikaal programmeren (m.b.v.
Dash en Xylo), VR en AR (Hololens) en 3d-printen.

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel
in combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal
over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de
veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de
auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
- Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de straat over
de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op
die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van
een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang
van het dragen van een veiligheidsgordel en een
stoelverhoger komt in deze les aan bod.

Heel leuk allemaal, maar wat leert mijn kind hier nou van?
Binnen het ontdeklab richten we ons naast de voor de
hand liggende wetenschap en techniekdoelen, op de
zogenaamde generieke vaardigheden. Vaardigheden die
leerlingen bij alle vakken gebruiken. Hierbij kunt u
denken
aan
vaardigheden
als
communiceren,
samenwerken en probleemoplossend vermogen, deze
vaardigheden zijn algemeen toepasbaar.

- Bij Trapvaardig trainen de groepen 7 en 8 op het
schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen
moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware
rugzak op, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het
zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Voor groep
7 en 8 houdt dat in dat ze die dag met de fiets naar school
moeten komen.

Tekort verkeersbrigadiers
Vanaf 1 februari zijn er op maandag- en dinsdagmiddag
geen verkeersbrigadiers. Wilt u de kinderen helpen met
oversteken, dan horen wij dit graag. Heeft u vragen of wilt
u zich opgeven? Neem dan contact op met Gea Akker
(groep 1/2c) g.akker@obsdepoolster.com
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Zegt het voort….
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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 februari t/m juni.
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 is 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 skiën, voltige of lekker
gaan dansen bij de streetdance activiteit. Voor de kleinere
kinderen staat er bijvoorbeeld yoga en dansen & spelletjes
op het programma.
Ook kun je leren toneelspelen, koken en zelfs drummen
met je opa of oma.
In de voorjaarsvakantie is er een te gekke Mega
Workshopdag in Norg. Ook kun je kennismaken met
skateboarden en bmx-en in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef
je vanaf 17 januari op via www.activiteitenladder.nl

Gastouders gevraagd
De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-Rusland
is in Roden, Leek en omgeving op zoek naar gastouders
voor kinderen uit Wit-Rusland voor ca. 4 weken in de
periode mei-juni 2019.
Wit-Rusland, 34 jaar geleden getroffen door de Tsjernobyl
kernramp, heeft nog steeds last van de atoomramp
sporen. Als u uw hart en huis ook eens open wilt stellen
voor kinderen, die het hard nodig hebben en heeft u in de
periode mei/juni vier weken tijd, wordt dan gastouder
van een Wit-Russisch kind!
U kunt kiezen tussen jongens en meisjes in leeftijd
variërend van 9 tot 12 jaar zodat uw gastkind bij uw
gezinssamenstelling past. Aan de hand van het aantal
gastgezinnen kan het aantal kinderen uit Wit-Rusland
uitgenodigd worden. Overdag zijn de kinderen op school
waar ze een activiteitenprogramma volgen. U zult zien hoe
verrijkend het is om kennis te maken met een andere
cultuur. De kinderen zullen u veel warmte teruggeven
voor uw liefde.
Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact
opnemen met anneke.buitenwerf@home.nl (tel: 0505015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com
Meer informatie vindt u
www.tsjernobyl-rodenleek.nl

op

onze

website:

Wij zouden het op prijs stellen als u z.s.m. zou willen
reageren, uiterlijk vóór 1 februari 2019.

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

