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It don’t mean a thing, if it ain’t got that… 
Het komt steeds dichterbij, 27 maart zal het grote Poolster 
dansspektakel plaatsvinden. Het thema voor dit dansfeest 
is Let’s swing. In één dag wordt er toegewerkt naar een 
swingende Dans-Salon voor alle kinderen.  
 
Alle leerlingen leren een dans aan uit het rijke Swing 
repertoire. Naast de dansopdracht, krijgen de kinderen 
ook een beeldende opdracht. Het resultaat doet mee in de 
presentatie. De presentatie zal ’s middags vanaf 13.00 uur 
plaatsvinden in sportcentrum De Hullen. U bent allemaal 
van harte uitgenodigd! 

 
Boomfeestdag 
Woensdag 13 maart vieren wij de Nationale 
Boomfeestdag. Iedere groep zal ’s ochtends om 8.30 uur 
tegelijkertijd rondom het plein een boom gaan 
aanplanten. Wethouder Kirsten Ipema zal aanwezig zijn 
om deze bijzondere gebeurtenis luister bij te zetten. 
 
De Boomfeestdag vindt sinds 1957 ieder jaar plaats in 
ruim 280 gemeenten met zo’n 100.000 kinderen die 
200.000 bomen en struiken planten. Omgerekend zijn dit 
jaarlijks zo’n 80 voetbalvelden. De organisatie wil met het 
evenement tevens aandacht vragen voor groene doelen 
zoals de landschaps- en groenontwikkeling en 
klimaatadaptatie en -educatie. Sinds de 
Klimaatakkoorden van Parijs (2015) en Rotterdam 
(2016) en het eind vorig jaar aangeboden Klimaatakkoord 
is Boomfeestdag actueler dan ooit, omdat het planten van 
bomen expliciet is opgenomen als klimaatmaatregel. 
 
Het aanplanten van de eerste dertien bomen is het 
startsein voor het aanplanten van een Tiny Forest rondom 
het bovenbouwplein. Een Tiny Forest is een 
dichtbegroeid, inheems bos. Dit bos is niet alleen een 
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine 
zoogdieren, maar ook voor mensen. Naast dat de kinderen 
er uiteraard fantastisch kunnen spelen, kan er ook onder 
andere in het buitenlokaal worden geleerd over de natuur. 
Verder zal er een heus voedselpad worden aangelegd; 20 
‘eetbare’ bomen en maar liefst 150 ‘eetbare’ struiken 
zullen hier worden geplant. 
 
U bent allemaal van harte welkom om deze bijzondere 
activiteit op het bovenbouwplein bij te wonen. Wellicht 
kunt u ons speciale Boomfeestlied meezingen…  

 
Nieuwe datum open podium groepen 1 en 2 
Vanwege het dansspektakel op 27 maart hebben we het 
open podium van de onderbouw uitgesteld. Op vrijdag 28 
juni zullen zij gaan optreden in de school.  

 
Agenda 
Vr 08-03 INFO #12 
Di 12-03 Groepen 6: Hunebedmuseum* 
Wo 13-03 Boomfeestdag* 

Vergadering OV 
Do 14-03 Studiemiddag, alle kinderen om 12.00 

uur vrij 

Vr 15-03 STAKING* 

Wo 20-03 Provinciale verkiezingen 
Vr 22-03 INFO #12 
Wo 27-03 Dans in school* 
* Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Staking 
Zoals u weet blijven de deuren volgende week vrijdag 
gesloten. Hieronder kunt u een filmpje bekijken, waarin 
het waarom van de staking nog eens kort en bondig wordt 
uitgelegd.  

 
Veurlezers 
Afgelopen dinsdag werden alle groepen bezocht door 
Drentse veurlezers. In het kader van 'Meartmoand 
Dialectmoand' kwamen vrijwilligers van het Huus van de 
Taol om verhalen voor te lezen en gedichten voor te   
dragen. Tot slot ontvingen alle leerlingen het Drentse 
tijdschrift Wiesneus. Wij hebben ons allemaal ontzettend 
vernuverd!  

 
Hunebedcentrum Borger 
De groepen 6 gaan aanstaande dinsdag op expeditie naar 
de ijstijden en prehistorie! In het museum maken de 
kinderen een tijdreis van de ijstijd naar de tijd van de 
hunebedbouwers, en het heden waarin archeologen 
onderzoek doen. Ze mogen hier zelfs een kijkje nemen in 
een hunebed zoals het er in de prehistorie uitzag. Tot slot 
gaan ze uiteraard ook nog een bezoek brengen aan het 
grootste hunebed van Nederland! Mocht u meer willen 
weten over de hunebedden binnen onze gemeente, kijk 
dan ook eens in de canon van Noordenveld. 

 
Jorden bedankt! 
Het afgelopen jaar heeft Jorden stage gelopen bij meneer 
Meek. Jorden heeft dit heel goed en met veel enthousiasme 
gedaan. Het kon dan ook niet anders dan dat wij hem niet 
zonder slag of stoot konden laten vertrekken. Gisteren 
kreeg Jorden een welverdiend certificaat en een goed 
gevulde zak snoep.  

 
Schaken op school  
Maar liefst 27 schakers zijn vorige week maandag gestart 
met de schaakcursus. Van pat tot mat, alles komt aan de 
orde tijdens de lessen. 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…   

 

 
Met een moestuin aan de slag? 
Heeft u zin om met uw kids aan de slag te gaan in een 
moestuin? Vooral doen! Een moestuin is niet alleen goed 
voor de ontwikkeling van kinderen maar ook voor de 
biodiversiteit. Je helpt daarmee de bijen, vlinders en 
andere insecten die het heel moeilijk hebben op dit 
moment. Om je op weg te helpen krijg je als ouder van De 
Poolster 25% korting om de 5 daagse Moestuincursus die 
begint op 12 maart bij NovaStrada in Roden. Voor meer 
informatie over deze cursus kijk je op 
http://novastrada.nl/activiteit/biologische-
moestuincursus/ of bel met Jelske van Zuijlen, Tel: 06-
30041121. 

In en uit de buurt 
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