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INFO #10
Ontdeklab groep 7a (deel 2 / 2)
Open podium groep 6b
Basketbaltoernooi groep 8
Open huis
Valentijnsdag
Disco groepen 5 t/m 8
Startavond Rodermarktwagen 2019*
15-02
INFO #11
Start voorjaarsvakantie t/m 22-02
Klik hier voor de digitale jaarplanner.

Nationaal voorleesontbijt
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Nationale
Voorleesdagen. Tijdens deze dagen besteden we nog
meer aandacht aan lezen dan anders. De aftrap vond
vorige week woensdag plaats door middel van een heus
voorleesontbijt. Het was een heerlijke start van de dag:
twee lekkere bolletjes van de OV en een voorleesverhaal
van een bijzondere gast. In groep 4b las bijvoorbeeld oudleerling Meike Boon voor (zie foto).

Staking 15 maart
Zoals u wellicht uit de landelijke media heeft vernomen,
hebben verschillende vakbonden opgeroepen om op 15
maart het werk neer te leggen. Ondanks dat er naar
aanleiding van eerdere stakingen al de nodige
maatregelen zijn genomen, is dit nog niet voldoende om
het beroep aantrekkelijk te maken en te houden. Wij
maken ons met name zorgen over de toenemende
personeelstekorten.
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Beestenboel
Vorige week vrijdag werd ons podium bevolkt door een
stelletje beesten! Freek Vonk was namelijk bij ons op
school neergestreken met allerlei wilde dieren. Samen
zongen ze liedjes, deden dansjes, vertelden mopjes en
speelden een quiz met het publiek. Kortom, groep 4a
maakte een groot feest van hun open podium.

Maestro Polaris naar De Ronerborg
Op 18 april vindt ons jaarlijkse schoolconcert plaats. Dit
jaar gaat dit plaatsvinden in de aula van De Ronerborg. We
zijn erg blij dat we dit jaar naar deze locatie mogen, dit
biedt ons namelijk de mogelijkheid om het optreden van
het koor en het orkest te combineren. Daarnaast zou dit
wel eens het begin kunnen zijn van een mooie
samenwerking. Na de voorjaarsvakantie zullen de
repetities gaan beginnen, wij hebben er allemaal weer erg
veel zin in!
Dans in school -> 27 maart!
Blokkeer 27 maart alvast in uw agenda, want dan staat er
iets bijzonders te gebeuren. Eens in de 4 jaar is er namelijk
een heel groot Poolster-dansfeest. Alle groepen bereiden
onder begeleiding van professionals een dans voor, om
deze ‘s middags ten tonele te brengen in De Hullen. Hierbij
bent u allemaal uitgenodigd. Het belooft een waar
spektakel te worden.

Op dit moment zijn wij binnen ons team aan het
inventariseren welke teamleden gehoor willen gaan
geven aan de stakingsoproep. Zodra wij weten hoe deze
stakingsdag er op De Poolster uit zal zien, zult u dit van
ons horen.
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Aanstelling nieuwe onderwijsassistent
Zoals u heeft kunnen lezen in INFO #8 waren wij op zoek
naar een nieuwe onderwijsassistent. Wij zijn verheugd u
te kunnen melden dat het inmiddels gelukt is om deze
vacature in te vullen. Juf Mariken Slof zal vanaf komende
week ons team komen versterken. Op de maandag en
woensdag zal zij ondersteuning bieden in de onderbouw.
Meester Teun zal maandag gaan starten met zijn LIO-stage
in groep 8. Wij wensen beide alvast heel veel succes!
ANWB Streetwise
Afgelopen maandag werden wij bezocht door ANWB
Streetwise. Met het Streetwise-programma leren alle
kinderen door het oefenen van praktijksituaties beter om
te gaan met het huidige verkeer. Zo mochten de kinderen
onder andere de remweg van een auto testen, een
parcours steppen met een gemotoriseerde step en was er
pop Albert die aan de onderbouw kwam vertellen over het
veilig in een kinderstoel zitten. De kinderen zijn allemaal
weer wat streetwiser geworden! Onze dank aan de
verkeerscommissie, die ervoor zorgde dat alles op
rolletjes verliep.

Tevredenheidspeiling
Vorige week vrijdag heeft u het verzoek gekregen om een
digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is een
onderdeel van de kwaliteitszorg. Mede hiermee brengen
wij in kaart hoe wij er op dit moment voor staan. De sterke
en zwakke punten die uit deze enquête komen, worden
onder andere gebruikt voor het dit jaar op te stellen
strategische beleidsplan.

Visietraject
Tijdens de studiemiddag van vorige week woensdag zijn
wij onder begeleiding van drs. Anje de Vries verder in
gesprek gegaan over ons onderwijs. Tijdens dit traject,
wat uiteindelijk moet resulteren in een herschreven visie,
houden we ons onderwijs tegen het licht met telkens in
het achterhoofd de woorden eigenaarschap en
samenwerking. Om eigenaarschap bij de leerlingen verder
vorm te geven, zijn we na de vorige bijeenkomst aan de
slag gegaan met het zelfstandig werken in de klassen.
Iedereen heeft dit in de klas uitgeprobeerd en in
verschillende vergaderingen hebben we de ervaringen
met elkaar besproken. Dit heeft geleid tot een aantal
nieuwe concrete afspraken, deze vindt u terug in de
groepen 3 t/m 8. In de groepen 1 en 2 worden de
afspraken op kleuterniveau geoefend.

Hierna heeft Ilona Koning, vanuit haar opleiding ‘Master
talentontwikkeling en diversiteit’, een presentatie
gegeven over de kunst van het (open) vragen stellen.
Aansluitend heeft Anje ons uitleg gegeven over een fixed
en een growth mindset. Dit gaan we de komende tijd
verder met elkaar uitdiepen. Klik hier voor een
infographic met een uitleg over deze verschillende
mindsets.

Als alles goed gegaan is, heeft ieder gezin 1 link ontvangen.
Mocht u helemaal niets ontvangen hebben, dan kunt u dit
aangeven op postbus@obsdepoolster.com.
Startavond Rodermarkt
Op donderdag 14 februari vindt de startavond plaats voor
de bouw van de nieuwe Rodermarktwagen, deze zal in
september 2019 mogen pronken tijdens de
Rodermarktparade. Alle ouders van kinderen die op de
wagen komen (toekomstig groep 2) zijn van harte
uitgenodigd om de startavond bij te wonen. De startavond
vindt plaats op school en begint om 20.00 uur.
Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen puilt uit. Volgende
week worden de gevonden voorwerpen uitgestald in Het
Klokhuis (centrale hal) en kunt u uw eigendom er uit
vissen. Wat blijft liggen gaat naar een goed doel…

Tekort verkeersbrigadiers
Vanaf 1 februari zijn er op maandag- en dondermiddag
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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Schaken op school
Zoals ieder jaar kunnen we ook dit jaar weer een
schaakcursus aanbieden voor de kinderen uit de groepen
5 t/m 8. In de maanden februari/maart komt de
schaakclub op 4 maandagen (28-2 / 4-3 / 11-3 / 18-3) bij
ons op school om de lessen te verzorgen. De lessen
worden gegeven in aansluiting op de schooldag, dus vanaf
14.00 uur. De cursus is voor iedereen geschikt, van
beginner tot gevorderde. U kunt uw kind opgeven door
een mailtje met naam en niveau (beginner of gevorderd)
te sturen naar postbus@obsdepoolster.com.
Op zaterdag 13 april vindt het scholenkampioenschap
plaats in Peize. Na afloop van de cursus zullen we gaan
inventariseren welke kinderen hier aan mee willen doen.
We gaan kijken of het weer net zo goed gaat (en zo leuk
is!) als vorig jaar…

Juf Marleen doet mee aan Alpe d'HuZes
In december 2014 heb ik afscheid moeten nemen van mijn
moeder. Ze heeft de ongelijke strijd tegen kanker verloren.
Inmiddels zijn er meer collega’s in ons midden en ook
leerlingen die met deze verschrikkelijke ziekte te maken
hebben gekregen. Het is dan ook schrikbarend om te
vernemen dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt!
Jaarlijks sterven 43.000 mensen aan kanker.
Kankerbestrijding en aandacht voor de kankerpatient zijn
dus heel hard nodig.
Hiervoor is geld nodig, heel veel geld. Hiervoor zijn vele
initiatieven waaronder Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een
uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld
wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met
kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend,
hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe
d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’. In 2019
worden voor de veertiende keer de 21 bochten van de Alpe
d’Huez beklommen.
U kunt juf Marleen steunen met deze fantastische actie
door hier te klikken. Bedrijven kunnen ook een plekje op
het shirt bemachtigen.

Trakteren, wat een feest!
De verjaardag van uw kind is een
feestje waard! Wij vinden het dan
ook erg leuk als uw kind in de klas
trakteert. Wij stimuleren hierin
wel het maken van een gezonde
keuze. Voor de traktatie kunt u de
volgende regel aanhouden: één is
genoeg, klein is oké !!! In het door
het voedingscentrum uitgegeven
traktatieboekje vindt u een
vijftiental ideeën.
De kerkuil werd heel even schooluil
Vandaag hield Jo-ann uit groep 5a haar spreekbeurt over
de kerkuil. De powerpoint en het verhaal waren al erg
interessant, maar de meegebrachte kerkuil stal helemaal
de show! Hierna is de groep aan de slag geweest met het
uitpluizen van uilenballen. Goed gedaan Jo-ann!

In en uit de buurt
Damesteam zoekt volleybaltrainer!
GSV Statera is op zoek naar een volleybaltrainer/ster voor
de recreatieve dames ( 40+) volleybalgroep. De dames
trainen op de maandagavond in Nieuw Roden van 20.15
tot 21.45. Ze spelen mee in de recreantencompetititie in
Drenthe, volleyballen al jaren maar willen ook graag
nieuwe dingen leren. Promotie naar de derde klasse is het
doel dit jaar. Wie wil deze groep trainenof kent iemand die
dit kan en wil? Eerst kennismaking of een keer een
proeftraining verzorgen, kan natuurlijk! Graag melden via
secretaris@gsvstatera.nl
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Zegt het voort….
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