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E-waste Race 
Zoals u weet doet groep 6b mee aan de E-waste Race. 
Zij proberen de komende weken nog zoveel mogelijk 
elektrisch afval te verzamelen. Mocht u thuis nog iets 
hebben staan, dan kunt u dit bij de container op de 
parkeerplaats kwijt. Sophie en Rosalie leggen u in het 
onderstaande filmpje precies uit wat de bedoeling is.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontdeklab groepen 3 
De afgelopen weken hadden de kinderen van de 
groepen 3 hun ontdeklab. Net als bij de groepen 4 
draaide dit ontdeklab vooral om programmeren. Als dit, 
dan dat… Een van de leukste die voorbij kwam was; Als 
juf Paula de robot oppakt, dan zegt de robot: “Laat mij 
los juf!” En als je iets programmeert en het lukt, dan mag 
er gejuicht worden. 

 
Groen, groener, groenst 
Wij houden onze toekomstige oogst in de moestuinen 
goed in de gaten. Dagelijks wordt er door verschillende 
kinderen uit alle groepen gesproeid en onkruid gewied. 
We wachten in spanning af wat er komen gaat… 

  
Alle kinderen van de groepen 3 en 4 hebben de 
afgelopen week een tomatenplantje mee naar huis 
gekregen. Deze plantjes hebben wij gedoneerd 
gekregen van de heer Magda, waarvoor onze grote 
dank. Wij zijn benieuwd wie over een aantal maanden 
de grootste, lekkerste, mooiste tomaat kan plukken. De 
resultaten mogen worden gedeeld. Een deel van de 
tomatenplantjes werd gebruikt in de pas geopende 
tuinwinkel van groep 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 11-06 INFO #18 
Ma 14-06 Cito groepen 3 t/m 7 week 2 
Di  15-06 MR-vergadering 
Vr 18-06 Groepsfoto’s 
Zo 20-06 Vaderdag 
Ma 21-06 Oudergesprekken week 1 
Vr 25-06 INFO #19 
   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zou dit jaar op 18 april bij ons op 
school komen. Dit kon vanwege alle corona-perikelen 
niet doorgaan. Maar gelukkig wil juf Marleen (deels juf 
en deels fotograaf) ook dit jaar deze rol weer op zich 
nemen. Op 18 juni zal zij alle groepen op de foto gaan 
zetten, de portretfoto’s komen te vervallen.  
 
MR-verkiezingen 
Twee weken geleden hebben we gevraagd of er ouders 
geïnteresseerd zijn om in de MR plaats te nemen. Drie 
ouders hebben zich hiervoor aangemeld. Dit betekent 
dat wij verkiezingen gaan houden en uiteindelijk 1 ouder 
als vertegenwoordiger gaan benoemen in de MR. 
 
De kandidaten zijn Haye Jukema, Henk-Jan Oosterbeek 
en Daan Terwee. Zij stellen zich hieronder aan u voor. 
Vanaf a.s. maandag zal via een digitale omgeving (van 
school) de verkiezingen worden gehouden. Stem 
allemaal! 
 
Beste ouders van 'de Poolster', 
 
Mijn naam is Henk-Jan Oosterbeek en ben vader van 
drie kinderen. Ze zitten allemaal op 'de Poolster'. Teun 
in groep 6, Dirk in groep 4 en Juul in groep 2. We zijn dus 
goed vertegenwoordigd op school. Ik werk in Groningen 
bij een landelijk uitzendbureau voor de bouw als 
Manager van het Service Center en heb veel ervaring in 
organisatieverbeteringen en procesoptimalisaties.  
 
Graag wil ik in aanmerking komen voor een plaats in de 
MR. Ik heb een positief kritische blik op zaken en wil 
graag meedenken over de vraagstukken die er spelen. 
Met veel plezier en energie wil ik me inzetten om van 
'de Poolster' voor al onze kinderen een nog leukere en 
betere school te maken dan dat het nu al is. Ik hoop dat 
jullie me dit vertrouwen willen geven.  
 
Vriendelijke groeten, 
Henk-Jan Oosterbeek 
 
Beste lezer, 
 
Vanuit meerdere kanten ben ik geadviseerd om mij  
verkiesbaar te stellen als MR lid voor de Poolster.  Dit 
doe ik dan ook graag! Mijn naam is Haye Jukema en mijn 
lief is Maaike Smulders, samen zijn we de ouders van 
Pieter (gr8), Maud (gr6), Matthé (gr3) en Coyan. Dit jaar 
neemt Pieter afscheid van de Poolster en komt Coyan in 
groep 1.  
 
Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan de 
gang van zaken op de school. Ik zou graag nauwer 
betrokken zijn bij de school, en meepraten en –beslissen 
over het beleid. In mijn werk als Adviseur Onderwijs & 
Onderzoek gaat het altijd over leren, leren van de 
studenten, leren van collega's, leren in een team en als 
organisatie. Ik zie een mooie verbinding tussen mijn 
werk en ervaringen en de mogelijkheden om een 
steentje bij te dragen voor de Poolster. 
 
Hartelijke groeten, 
Haye Jukema 

Beste ouders, 
 
Bij deze wil ik me kandidaat stellen als lid van de MR van 
OBS De Poolster. Ik ben Daan Terwee 38 jaar 
woonachtig in Nieuw Roden samen met Gretha en onze 
drie kinderen. Ik heb op dit moment 2 dochters op 
school zitten, Isa in groep 4a en Maud in groep 6b. Vanaf 
september zal ook mijn zoon Sepp zijn school carrière 
starten. 
 
 Als ouder vind ik het leuk om mee te helpen en te 
denken in alles wat met school te maken heeft.  Ik heb 
5 jaar in de oudervereniging gezeten, waarvan 4 jaar 
penningmeester. Ik heb met veel plezier leuke 
activiteiten georganiseerd en begeleid, maar nu was ik 
toe aan iets nieuws. De OV is vooral de organisatie van 
de sociale activiteiten tijdens school, nu zou ik graag 
willen meepraten over de beleidsmatige zaken rondom 
onze school. 
 
Als je meer van me wilt weten, kan je altijd mij altijd 
even aanspreken. 
 
Groet, 
Daan Terwee 
 
Noot vanuit school; Wij geven het u te doen. Maar liefst 
3 goede kandidaten om uit te kiezen. Wij willen bij 
voorbaat de kandidaten die zich verkiesbaar hebben 
gesteld bedanken voor hun betrokkenheid bij de school.   
 
Verkeers(s)toppers 
Ze stonden de hele week al in het zonnetje, maar 
vandaag hebben wij al onze verkeersbrigadiers nog eens 
extra in het zonnetje gezet. Deze club ouders helpt onze 
kinderen dagelijks bij de oversteek van het kruispunt 
Zevenhuisterweg / Esweg / Dorpsstraat / Eikenlaan. En 
dat verdient een bloemetje.   
 
Voor het komend schooljaar zijn wij nog op zoek naar 
versterking van het brigadiersteam. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Andrea Hurley (06-46204729), Sandra Zwart, Diana 
Janssen of Bart van Bergen.   
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De oudervereniging zoekt nieuwe leden 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de 
oudervereniging nieuwe enthousiaste leden! De 
oudervereniging (OV) bestaat uit ouders die samen met 
het team (leerkrachten) de organisatie en uitvoering van 
diverse activiteiten voor de kinderen verzorgen. Hierbij 
kan je denken aan de kinderboekenweek, het 
sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sport- en speldag, de 
themamarkt, de eindmusical en diverse andere 
activiteiten. 
 
De OV beheert het schoolfonds, hieruit worden onder 
meer de uitgaven bekostigd die verbonden zijn aan de 
bovenstaande activiteiten en diverse sport-, spel- en 
cultuurevenementen. 
 
Lid worden van de oudervereniging? Een OV-lid wordt 
gekozen voor 2 jaren. Na deze periode is het OV-lid 
aftredend en al dan niet herkiesbaar. Zo ontstaat er 
ruimte voor nieuwe bestuursleden. Het aan- en 
aftreden gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering 
(ALV) die omstreeks oktober van elk jaar plaatsvindt. 
Ruim van tevoren wordt bekend gemaakt tot welke 
datum je je kan aanmelden. Wanneer er meer 
aanmeldingen zijn dan vacante plekken dan worden 
verkiezingen georganiseerd. In het andere geval worden 
de tot dan toe aangemelde personen automatisch in het 
OV-bestuur opgenomen. Na de ALV wordt de nieuwe 
samenstelling van het OV-bestuur via de INFO en de 
website van de school bekend gemaakt. Je kan 
overigens het hele jaar door bij één van de OV-leden 
aangeven verkiesbaar te willen zijn.  
Meer informatie over de OV kunt u vinden op de 
website van de school    
 
Vanaf het komende jaar zijn wij dus op zoek naar 
meerdere OV-leden. We vinden het dan ook hartstikke 
leuk om nieuwe mensen te mogen verwelkomen en 
rekenen op enthousiasme vanuit ouders/verzorgers nu 
we weer activiteiten kunnen en mógen organiseren! 
 
We willen specifiek even stilstaan bij de vacature van 
penningmeester: 
In deze rol beheer je de kas, voer je betalingen uit, 
verzorg je jaarlijks de facturen van het ouderfonds en de 
schoolreisjes (overigens organiseert de OV deze niet) en 
maak je de begroting. De rol kost ongeveer 2-4 uur in de 
maand, dit is geheel uit te voeren op een voor jou 
geschikt moment. 
 
Als penningmeester ben je lid van de oudervereniging 
samen met een leuke groep ouders en leerkrachten 
waar je de sociale en leuke extra activiteiten organiseert 
op school. Mocht je meer info willen of je graag 
beschikbaar stellen, neem dan contact op met de 
voorzitter van de OV Marije Bosma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margemiddag 
Gistermiddag was er een margemiddag. De kinderen 
konden lekker genieten van het zonnetje en de 
meesters en juffen hadden de ruimte om met elkaar in 
overleg te gaan. Klinkt als een win-win situatie. We zijn 
onder andere aan de slag geweest met coöperatieve 
werkvormen, het bespreken van de 
oudertevredenheidspeiling en de voortgang van een 
aantal ontwikkelpunten. Vanwege alle geldende 
maatregelen komen we nog niet fysiek bij elkaar tijdens 
deze vergadermomenten, gelukkig vallen er digitaal 
inmiddels ook groepsfoto’s te maken (al zijn de 
verhoudingen soms wel zoek…).  

 
Lekker lezen 
In de groepen 4 t/m 8 starten we iedere ochtend met 
een leesactiviteit. En  hoe leuk is het dat dit ook lekker 
buiten kan op de boomstam? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coronamaatregelen 
Tot slot willen wij iedereen nogmaals bedanken voor het 
naleven van alle maatregelen. Dit zorgt ervoor dat 
iedereen met een prettig gevoel naar school kan blijven 
gaan. De meest recente protocollen bieden nog steeds 
geen ruimte voor versoepelingen in het primair 
onderwijs, ondanks dat dit op andere plaatsen wel 
gebeurt. We houden de ontwikkelingen uiteraard goed 
in de gaten.  
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Nationale KNVB Voetbaldag 
Hey! Doe je mee? Op zaterdag 12 juni organiseert VV 
Nieuw-Roden de Nationale KNVB Voetbaldag. Iedereen 
onder de 18 jaar is welkom. Dus ook als je geen lid bent. 
Er is onder andere een pannaveldje, er wordt 4 tegen 4 
gespeeld en er wordt gevoetbaldart. Klik hier voor de 
flyer met meer informatie  

 
Slootjesdagen 
Dit weekend is het zover! Bij meer dan 100 sloten in 
Nederland kunnen kinderen en hun (groot)ouders 
ontdekken wat er leeft. Wat is er met dit zomerse weer 
leuker dan een avontuur langs de waterkant? Onze IVN 
natuurgidsen staan klaar met schepnetten, zoekkaarten 
en een sloot vol kennis over waterdiertjes. Komen jullie 
ook?  

 
Run van Roden 
Vorige jaar werd de Run van Roden afgelast, tot grote 
teleurstelling van de organisatie. Ook dit jaar gooit het 
coronavirus roet in het eten, maar wij willen de Run niet 
opnieuw voorbij laten gaan. Daarom wordt deze dit jaar 
in aangepaste vorm georganiseerd. Een week lang, van 
12 tot en met 20 juni, kunnen hardlopers vier afstanden 
van 5, 10, 15 en/of 20 kilometer lopen vanaf VV Roden 
door het Mensingebos. Klik hier voor de flyer   

 
 
 
 
 

Roden Girl Choristers 
Ben je een meisje van zes jaar of ouder en hou je van 
zingen? Dan ben je op 23 en 26 juni 2021 van harte 
welkom om met een ouder te komen kijken (en 
meedoen) bij een open muziekles van de Roden Girl 
Choristers. Kom langs en krijg op een speelse manier 
een inkijkje in de muzikale ingrediënten van de 
koorschool. 
 
Onder leiding van enthousiaste, professionele musici 
leer je op de koorschool samen zingen. In het eerste jaar 
maken we gebruik van een klein snaarinstrument, de 
cymbaal. Al zingend en spelend werken we zo aan jouw 
muzikale ontwikkeling. Je leert jezelf te presenteren op 
een podium, goed te ademen en je stem te ontdekken. 
Zingen bij de Roden Girl Choristers is musiceren op 
topniveau in een hechte groep, waar plezier en 
inspanning hand in hand gaan. Het koor is genomineerd 
voor de Talentprijs Noordenveld 2021. 
 
De open lessen zijn op: 
Woensdag 23 juni           15.00-15.30 uur 
Zaterdag 26 juni              16.00-16.30 uur 
Doopsgezinde Kerk | Padkamp 2B | Roden 
 
Woensdag 23 juni           17.00-17.30 uur 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 49 | Groningen 
 
Aanmelden voor open lessen: 
info@rodengirlchoristers.nl of 06-29 44 66 94. In 
overleg zijn andere tijden mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 
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