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

 
 

Jaargang 30 nummer 18 INFO 14-06-2019 
 

 
Open podium groep 7a 
Vorige week vrijdag trad groep 7a op voor hun ouders. Er 
werd een muziekquiz gedaan, er werd gedanst en er werd 
gezongen, kortom; het was een groot feest!  

 
Bijles 
Wij hadden vandaag bijzondere gasten op ons schoolplein; 
een cameraploeg en TV-boswachter Arjan Postma en zijn 
hond Skipper. In opdracht van de provincie Drenthe 
ontwerpt IVN het lespakket Bijles. Iedere les uit het 
pakket zal starten met een filmpje, deels opgenomen op 
ons schoolplein en deels opgenomen in de bijen- en 
vlindertuin in Zuidwolde. We wachten het lespakket in 
spanning af.  

 
Ontdeklab on tour 
Zoals u weet bezoekt iedere groep dit jaar ons eigen 
ontdeklab. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn 
allemaal al aan de beurt geweest. Nu zijn dan eindelijk de 
groepen 1 en 2 aan de beurt. Afgelopen dinsdag beet groep 
1/2a het spits af. Er werd gepuzzeld met AR, de kinderen 
gingen elkaar programmeren en er werd een stroomkring 
gemaakt. Ondertussen maakte onze 3d-printer een hele 
mooie dinosaurus. Tot aan de zomervakantie komen alle 
kleutergroepen aan de beurt.  

 
Première Hedendaags leesonderwijs 
Vanaf vandaag is in Het Scheepstra Kabinet een film met 
de titel Hedendaags leesonderwijs te zien. Deze film laat 
zien hoe de kinderen in groep 3 van het basisonderwijs 
momenteel leren lezen. Het bijzondere aan de film is dat 
deze opgenomen is bij ons op school in groep 3b van juf 
Paula. Gisteren ging de film officieel in première, de 
kinderen en juf Paula waren de eregasten tijdens dit 
bijzondere feest.  

 
De film is tijdens de openingstijden,  op vrijdag tot en met 
zondag van 13.30 tot 16.30 uur, voor iedereen te 
bewonderen in Het Scheepstra Kabinet. De entree voor 
volwassenen bedraagt 2,50 en voor kinderen 1 euro. 

 
Agenda 
Vr 14-06 Schoolkamp groep 6 ⋘ 

INFO #18 
Di 18-06 Concert blazersklas 
Wo 19-06 Peanutbaltoernooi groep 7a 

Do 20-06 Studiedag - Alle kinderen vrij 

Ma 24-06 Week 1 oudergesprekken - groepen 1 
t/m 7 

Di 25-06 Sportdag onderbouw 
Vr 28-06 Open podium groepen 1 & 2 

INFO #19 
Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Sportdag onderbouw 
Op dinsdag 25 juni vindt de sportdag voor de groepen 1 
t/m 4 plaats.  In de gymzaal en ‘t Klokhuis gaan de 
kinderen  van de groepen 1 en 2 allerlei sport- en 
spelactiviteiten doen. Voor de kinderen van de groepen 3 
en 4 wordt bij goed weer een circuit buiten opgesteld. Wilt 
u ervoor zorgen dat uw kind deze dag gemakkelijk 
zittende kleding draagt. 
 
‘s Ochtends gaan we met de hele school de dag zingend en 
dansend openen met een warming-up op het nummer 
Pasapas. Klik hier voor de link naar de Pasapas dans-
video, zodat u thuis met uw kind alvast een beetje kunt 
oefenen. Wij wensen de kinderen alvast veel sport- en 
spelplezier! 
 
 
 
 
 
MR-verkiezingen 
Volgens het Rooster van Aftreden zijn Judith van Gemert 
en Mirjam Alting aftredend. Beide zijn opnieuw 
verkiesbaar. Wilt u zich tegenkandidaat stellen voor de 
MR? Stuur dan voor maandag 24 juni 2019 een mail aan 
de verkiezingscommissie van de MR. Dit kan naar Greetje 
Hovinga, gmh@xs4all.nl. De verkiezingen gaan via een 
schriftelijke presentatie in de INFO en stemming gaat via 
een stembus op school. De zittingsperiode van een MR-lid 
is drie jaar. Indien er geen tegenkandidaten zijn worden 
Judith van Gemert en Mirjam Alting opnieuw benoemd.  
 
Klik hier voor meer informatie over onze MR. 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 
met Greetje Hovinga, telefoon 06-14034808. 
 
Schoolkamp groep 6 
Bij het ter perse komen van deze INFO zijn ze nog niet 
weer terug op school. Wij kunnen u alvast wel verklappen 
dat de kinderen van groep 6 het ontzettend naar hun zin 
gehad hebben in Bakkeveen. Het hoogtepunt van de bonte 
avond waren de dansende vaders of waren het nou 
moeders?  
 
3 keer naar de top! 
Zoals u in eerdere INFO’s heeft kunnen lezen, heeft juf 
Marleen meegedaan aan Alpe d’Huzes. Wij kunnen u nu 
vertellen dat ze maar liefst 3 keer op 1 dag de top bereikt 
heeft, wat een prestatie! 

Antje getrouwd! 
In het diepste geheim zijn Antje, onze administratrice, en 
haar Erik vorige week maandag in het huwelijk getreden. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd Antje! 

 

In en uit de buurt 

 
Wij vallen niet uit bomen! 
In Drenthe zijn veel teken. Door een tekenbeet kunt u de 
ziekte van Lyme krijgen. Als u een teek binnen 24 uur 
verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme vrijwel 
uitgesloten. Vandaag hebben de kinderen een 
badkamerhanger meegekregen met allerlei informatie 
over het vinden van een teek. Klik hieronder om een 
filmpje te bekijken over het gebruik van de 
badkamerhanger.  
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