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Feest, feest, feest!
Al wekenlang leefden de kinderen van de groepen 3 er
naar toe, ze kennen nu alle letters en dat moet natuurlijk
gevierd worden. Dit werd woensdag gevierd met een
groot letterfeest. Op het feest werd geknutseld,
geschreven en gebakken. Met zo’n mooie bakkershoek
kon dit natuurlijk ook niet anders. Samen met een hoop
bakmama’s maakten de kinderen overheerlijke
letterkoekjes!

Open huis
Woensdag waren de deuren van de school geopend voor
ouders van de nieuwe 4-jarigen. Met een hele groep
ervaringsdeskundigen (team, ouders en kinderen)
hebben we een zo breed mogelijk beeld gegeven van de
school. De speeddate met De Poolster leverde een hoop
positieve reacties op (hoe kan het ook anders…).

Staking 15 maart
Zoals aangekondigd in INFO #10 zijn wij ons aan het
beraden op een eventuele staking op vrijdag 15 maart.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het
stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.
Meestal protesteren werknemers dan tegen hun
werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de
werkgever gerichte staking, maar een politieke staking.
Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van
staking om druk uit te oefenen op de politiek. Naast meer
geld voor salarissen, eisen de vakbonden dat er geld
vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Maandag
na de vakantie zullen wij definitief uitsluitsel geven over
de eventuele sluiting van de school, maar houdt u er sterk
rekening mee dat de schooldeuren gesloten blijven.

Gisteren ging het feestgedruis verder, de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hadden namelijk een waar discofeest. DJ
Doedie zorgde ervoor dat de voetjes flink van de vloer
gingen, met als hoogtepunt een heuse dance battle!
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Pilot ouderportaal in groep 8
Na de voorjaarsvakantie zullen de ouders van groep 8
gebruik mogen maken van het ouderportaal van ons
leerlingvolgsysteem. Scholen houden de gegevens van
leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is in de wet
zo geregeld.
Onze school gebruikt hiervoor het systeem van ParnasSys.
Het gaat om administratieve gegevens en informatie over
de ontwikkeling van leerlingen. In het ouderportaal van
ParnasSys kunnen ouders de informatie over hun kind
inzien. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de
hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn
er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken
met de leerkracht(en) van uw kind gepland. Dat verandert
niet. De informatie in het ouderportaal is extra.

Basketbalsterren
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 8
meegedaan
aan
het
jaarlijkse
scholenbasketbalkampioenschap.
Een
van
de
jongensteams werd zelfs kampioen en heeft naast de
wisseltrofee, kaartjes voor Donar in de wacht gesleept.
Naast dat we uiteraard trots zijn op deze mooi prijs, zijn
we bovenal trots op het sportieve spel van al onze
kinderen! Goed gedaan allemaal.

We willen graag samen met de ouders en de leerkrachten
gaan kijken welke meerwaarde het ouderportaal voor De
Poolster kan hebben. Na de vakantie worden de
betreffende ouders nader geïnformeerd.
Met een grote lach en een klein traantje
Groep 6b stond vorige week vrijdag op ons toneel. Waar
er eerst nog een huilende prinses op haar troon zat,
eindigde het verhaal gelukkig met een hoop confetti en
allemaal lachende kinderen!

Programmeren in groep 8
Net als vorig jaar gaat een deel van de kinderen van de
bovenbouw, onder begeleiding van Kees van Gemert en juf
Ilona, aan de slag met programmeren met de LEGO
Mindstorms. Bij het programmeren gaat het in essentie
over het leren oplossen van ingewikkelde puzzels. Als
programmeur ben je vooral bezig met het doorgronden
van complexe problemen en hier met logisch denken een
creatieve oplossing voor te vinden. Computational
thinking is één van de 21e eeuwse vaardigheden,
programmeren wordt hierbij gezien als het beste middel
om deze vaardigheid te leren. In mei hopen wij een team
(of misschien zelfs wel meer) uit te kunnen vaardigen naar
het World Robot Olympiad in Hengelo. Vorig jaar hebben
we hier voor het eerst aan deelgenomen, door op het
onderstaande plaatje te klikken kunt u hiervan de beelden
bekijken.

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.

Bibliotheek op school
De nieuwe boekenkasten in de school raken al aardig
gevuld. Nog even en de nieuwe bibliotheek kan geopend
worden. We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe blij wij
zijn met de ouders die dit mogelijk maken. Het kost wat
zweetdruppels, maar het resultaat mag er zijn,
fantastisch!
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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.

Groep 4a aan het pluizen
Meldden we vorige keer al dat er een kerkuil in de school
was gesignaleerd, werden er vandaag onder leiding van
Daan en een aantal ouders in groep 4a uilenballen
uitgeplozen. Deze spreekbeurtactiviteit werd uiteraard
met een hoop enthousiasme door de kinderen ontvangen,
er zijn kinderen bij die wel drie schedels gevonden
hebben! Goed geDaan!

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.
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