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Jannie met pensioen 
Na ruim 42 jaar zal juf Jannie aan het eind van dit 
schooljaar afscheid nemen van De Poolster. Vanaf 1 
september zal zij kunnen gaan genieten van haar 
welverdiende pensioen. Jannie is in Nieuw-Roden 
begonnen bij ’t Zwaluwnest in 1979, wat later opging in 
de Meester De Vriesschool en uiteindelijk verhuisde ze 
mee naar De Poolster. En zoals u kunt zien op de foto uit 
1992 is ze nog niks veranderd. Wie herkent u allemaal 
nog meer op deze foto? Wanneer u goed kijkt ziet u 
onder andere een leerling die inmiddels juf op onze 
school is. In de laatste schoolweek zullen we op een 
passende manier afscheid gaan nemen van juf Jannie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breng uw stem uit! 
We wisten dankzij Maestro Polaris al dat Nastia uit 
groep 7a heel mooi piano kan spelen. De afgelopen 
jaren is ze flink blijven oefenen en dat wil ze graag laten 
horen. Samen met haar pianojuf heeft ze een filmpje 
ingestuurd naar De muziekwedstrijd. Kijk, luister en 
geniet! U kunt tevens een stem op Nastia uitbrengen en 
misschien wint zij dan wel een mooie prijs.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bloemetjes buiten zetten 
Met dank aan de schoolpleincommissie (voor alle 
voorbereidingen) en hoveniersbedrijf Kuiper (voor het 
beschikbaar stellen van de compost) konden alle 
kinderen vandaag zaaien. En nu maar hopen dat we 
later in het jaar een hoop succes kunnen oogsten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Wo 12-05 INFO #16 
Do 13-05 

Hemelvaartsvakantie 
Vr  14-05 
Di 18-05 Ontdeklab groep 4a 
Wo 19-05 Jeugdverpleegkundige 
Ma 24-05 Twee Pinksterdag 
Di 25-05 Ontdeklab groep 4b 
Wo 26-05 Jeugdverpleegkundige 
Vr 28-05 INFO #17 
Vr 04-06 Margedag | Alle kinderen vrij 
   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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E-waste inzamelen 
In Nederland is vorig jaar 125,5 miljoen kilo aan e-waste 
ingezameld. Dit is al een record (+8,1 procent t.o.v. 
2019), maar wij gaan er samen met groep 6b voor 
zorgen dat dit record het komend jaar gebroken gaat 
worden. Zij doen namelijk vanaf volgende week mee 
aan de E-waste Race. Tijdens dit project gaan ze 
proberen zoveel mogelijk elektronisch afval (E-waste) in 
te zamelen. Door het inzamelen, verwerken en 
hergebruiken van dit afval wordt een flinke milieuwinst 
behaald. Zo leidt de inzameling van E-waste onder 
andere tot een beperking van de uitstoot, vergelijkbaar 
met de CO2-uitstoot van 260.000 Nederlandse 
huishoudens. 79 procent van de ingezamelde e-waste 
wordt als grondstof hergebruikt, de rest wordt 
doorgaans verbrand. Alles bij elkaar krijgt 99 procent 
een ‘nuttige’ toepassing. 
 
Door middel van dit project leren kinderen en hun 
omgeving over het belang van het inzamelen van 
elektronisch afval. De insteek van de E-waste Race is het 
inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk te 
maken! Binnenkort krijgt u meer informatie van de 
kinderen uit groep 6b over hoe u uw steentje bij kunt 
dragen.  
 

 
Ontdekpad middenbouw 
De afgelopen periode hebben de kinderen van de 
middenbouw een ontdekpad rondom akkers en 
akkervogels gedaan in ‘t Klokhuis. De kinderen 
ontdekten in groepjes van alles over onder andere 
leeuweriken, patrijzen en kwartels. 

Leefstijl thema 5 | Allemaal anders, iedereen gelijk 
In deze periode starten we in alle groepen met het 5e 
thema van Leefstijl. Dit thema gaat met name over 
diversiteit. Hoe ga je om met verschillen? De kinderen 
worden zich bewust van het feit dat ze allemaal 
verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. 
We leren dat iedereen ander is en anders mag zijn. In de 
verschillende ouderbrieven leest u op welke manier het 
in de verschillende leerjaren aangepakt wordt.  
 

Groep 1/2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

  

 
Win Sportmover 
Op woensdag 19 mei staat de Sportmover van WiN 
vanaf 15.00 uur op het speelveldje bij de Brinkstraat. 
Deze bus zit boordevol sport- en spelmateriaal waarmee 
de kinderen zich mogen uitleven. Zo kunnen ze gaan 
voetballen met echte doeltjes, basketballen op echte 
baskets of tennissen over een echt net. Hoe cool is dat?! 
Deelname is gratis. 

 
 
Fietstocht Volksvermaken 
Rond Hemelvaart staat Roden altijd in het teken van het 
Kleintje Rodermarkt. Een gezellige week bomvol 
activiteiten. Helaas kunnen deze activiteiten in verband 
met corona ook dit jaar niet plaatsvinden. Bij 
Volksvermaken kijken we altijd graag naar wat er wél 
kan en daarom organiseren wij onder andere, volledig 
coronaproof, een fietstocht op zondag 16 mei. Klik hier 

voor meer informatie  
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 
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