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

 
 

Jaargang 32 nummer 7 INFO 27-11-2020 
 

 
Sinterklaasje, kom maar binnen met je piet…  

 
Na zo’n fantastisch welkomstlied kan het toch bijna niet 
missen dat de Sint ook dit jaar een bezoek komt brengen 
aan De Poolster. Al is het allemaal wel spannend; de pieten 
die in de war zijn, de Sint die aan het thuiswerken is, 
vreemde schoenen in de klas, als dat allemaal maar goed 
afloopt…  
 
Om alles op 4 december soepel te laten verlopen hebben 
we een paar afspraken gemaakt, dus let goed op: 
- De kinderen komen op de normale tijd op school. De 
surprises mogen vanaf 8.25 uur de school in gebracht 
worden. Houd er rekening mee dat uw kind deze alleen 
mee naar binnen moet kunnen sjouwen.  
- De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.30 uur 
vrij. Zij eten geen broodje op school (wel voldoende 
pepernoten uiteraard).  
- Wij verwachten Sinterklaas en zijn pieten ruim na half 
negen op school. Voor ouders / verzorgers is het dit jaar 
niet mogelijk om bij de aankomst aanwezig te zijn. Wij 
verzoeken u dan ook om na 8.30 uur het schoolplein direct 
weer te verlaten.  
 
Wij willen bij deze alvast de Oudervereniging bedanken 
voor alle hand- en spandiensten die zij achter de 
schermen verrichten. Met alle maatregelen wordt het hen 
niet makkelijk gemaakt om hun handen uit de mouwen te 
steken, maar zij denken fantastisch mee.  

 
Ouderbetrokkenheid 
In de huidige situatie vol maatregelen missen we u. Er 
wordt veel waarde gehecht aan de driehoek ouder-kind-
school. Nou is de fysieke verbinding tussen ouder en 
school in deze tijd minimaal. Wij proberen dit op allerlei 
manieren op te vangen. Hierbij kunt u denken aan onze 
digitale informatieavond, het delen van filmpjes van 
grotere gebeurtenissen, facultatieve oudergesprekken en 
het zo benaderbaar mogelijk zijn.  
 
Binnen de MR en het team hebben we gesproken over 
andere mogelijkheden om u in deze periode vol vieringen 
nog vaker een kijkje te geven in de klas. De leerkrachten 
zullen de komende periode op, in ieder geval, twee 
momenten (Sinterklaas en kerst) foto’s met u delen. Hoe? 
Hierover ontvangt u t.z.t. informatie via de mail.   
 
Voorlezen  
Wat is het leuk om te worden voorgelezen. En nog leuker 
en stoerder is het dan dat de je voorgelezen wordt door de 
oudere kinderen van de school. De groepen 1 en 2 werden 
de afgelopen periode voorgelezen door kinderen uit de 
groepen 5 en 6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 27-11 INFO #7 
Vr 04-12 Sinterklaasfeest 

Ma 07-12 Margedag | Alle kinderen vrij 

Vr 14-12 INFO #8 
Uitgave kalender deel B 
 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen.  
 
Let op: 
Voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat er een 
aanpassing is gedaan in de regels omtrent huisgenoten 
met koorts. Wanneer iemand binnen een huishouden 
alleen koorts heeft, mag de rest van het gezin ‘gewoon’ 
de deur uit. Heeft diegene ook andere 
coronagerelateerde klachten, dan blijft het hele gezin 
thuis. 
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Kou uit de lucht 
Aan het begin van de week was het koud in de school. Het 
was namelijk even zoeken naar de juiste 
temperatuurinstelling. Aan de ene kant wordt er 
geadviseerd om geregeld te luchten. Aan de andere kant 
hebben wij een gesloten klimaatsysteem binnen de school, 
waarbij open ramen het systeem om zeep helpen. In 
overleg met de specialisten gaan de ramen nu alleen nog 
een kwartier open op gezette tijden (9.30 uur / 11.30 uur 
/13.30 uur). Ondertussen houden wij de CO2-meters in de 
klas goed in de gaten, dit is allemaal prima in orde. Als het 
nu maar niet te warm wordt…  
 
Ontdeklab groep 7b/8a 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de INFO, zijn de 
bovenbouwgroepen in het ontdeklab de strijd aangegaan 
met plastic afval. Op dit moment zijn de kinderen van de 
groep 7a druk aan de slag. Een van de opdrachten is het 
maken van een overzichtsfilmpje. Stijn, Mace en Semma 
uit groep 7b/8a maakten het onderstaande filmpje van 
hun afvalproject.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreekbeurt 
Berichtje van juf Marleen (17-11-2020) 
Gisteren was er een fantastische spreekbeurt van Hilde en 
Tim over judo. Ook heel leerzaam voor mij en ze hebben er 
veel over verteld. Zo knap dat ik wel een 10 moest geven. 
Toppers hoor. ‘s Middags hebben ze in het speellokaal nog 
wat grepen voorgedaan, ook erg tof en knap van ze! 

 
Factuur OV 
Vandaag heeft uw kind een factuur ontvangen van de 
oudervereniging voor het schoolfonds. Het schoolfonds 
wordt elk jaar gevuld met deze (vrijwillige) 
ouderbijdragen, subsidies en de opbrengst van diverse 
acties. Het geld in dit fonds wordt gebruikt voor de 
organisatie van verschillende schoolactiviteiten die door 
de OV worden georganiseerd en diverse sport-  en 
cultuurevenementen. De vrijwillige ouderbijdrage is 
vastgesteld op € 20,00 per kind, per schooljaar. Het 
bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL39 
RABO 035.58.24.841 t.n.v. Oudervereniging OBS De 
Poolster. 
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