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Jaargang 31 nummer 11 INFO 13-02-2020 
 

 
Open huis 
Gisteren waren de deuren van de school geopend voor 
ouders van de nieuwe 4-jarigen. Met een hele groep 
ervaringsdeskundigen (team, ouders en kinderen) 
hebben we een zo breed mogelijk beeld gegeven van de 
school. De speeddate met De Poolster leverde een hoop 
positieve reacties op (hoe kan het ook anders…). 

 
Open podium groep 6a 
Groep 6a mocht dit kalenderjaar het spits afbijten. Met een 
heuse DJ maakten ze er een mooi feest van. Met confetti 
als knallende afsluiter bleef het nog lang een rotzooi 
onrustig op De Poolster.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Raad van Kinderen 
Afgelopen woensdag mochten de kinderen van onze groep 
8 een groot deel van de eerste Raad van Kinderen van de 
gemeente Noordenveld vormen. Onder leiding van 
prinses Laurentien van Oranje gingen de kinderen de 
dialoog aan met de gemeente over de vraag hoe de 
biodiversiteit binnen Noordenveld vergroot kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze dialoog kwam er een einde aan een heel 
waardevol project, waarin de kinderen met elkaar op zoek 
zijn gegaan naar het antwoord op de vraag hoe de 
gemeente de biodiversiteit kan vergroten. Om een 
antwoord op deze vraag te vinden is de groep op 
onderzoek gegaan. Dit deden ze onder andere door een 
bezoek aan de boswachter in Norg, een gastles van IVN en 
het uitzetten van een enquête onder alle ouders van onze 
school. Klik hierboven voor een filmpje over de 
onderzoeksfase. 

Biodiversiteit dient het 

uitgangspunt te zijn van het 

groenbeleid van de gemeente. 

Dit slotadvies van onze groep 8 leidde tot een hele 
interessante dialoog. Fantastisch om te zien hoe de 
kinderen onderzoek gedaan hebben en hoe ze dit daarna 
hebben verwoord. Klik hieronder voor een filmpje van de 
dialoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Do 13-02 Filmavond groepen 5 t/m 8 

Start voorjaarsvakantie 
Ma 24-02 Start Leefstijl thema 4* 

Oudergesprekken week 2 van 2 
Wo 26-02 CM 6b/7a-7b-8a: De grote Olympische 

spelshow* 
Do 27-02 CM 1-2: Voorstelling 'Plons'* 
Vr 28-02 CM 4: Kinderboekenillustrator* 

Rapporten mee 
Di 03-03 Ontdeklab groep 3a 
Vr 06-03 INFO #12 
 * Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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https://vimeo.com/390480562
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Start Leefstijl thema 4 ‘Ik vertrouw op mij’ 
Op maandag 24 februari starten wij met een nieuw thema 
van Leefstijl: ‘Ik vertrouw op mij’. Dit thema, dat 6 weken 
duurt, staat in het teken van zelfvertrouwen. Dit is meer 
dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassenen 
in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken 
met een realistische inschatting van je eigen 
mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen 
door te werken aan een positief én een realistisch 
zelfbeeld. Klik op de links hieronder voor meer 
groepsspecifieke informatie over het nieuwe thema.  
 
Groep 1 en 2 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8 
 
Avond4daagse 12-15 mei 2020 lopen met je eigen 
klas?! * HERHAALDE OPROEP * 
De Oudervereniging inventariseert of er vanuit de ouders 
belangstelling is om mee te helpen om gezamenlijk vanuit 
De Poolster de avond4daagse te lopen. We willen dit 
organiseren voor de groepen 5 tot en met 8 en hebben 
daarvoor jullie hulp nodig! 
 
We lopen dan met groep 5 tot en met 8 vanuit De Poolster 
mee met de avond4daagse in plaats van individueel zoals 
nu gebruikelijk is. Naast dat het gezellig is, stimuleren we 
hiermee ook om samen te bewegen! We zoeken hiervoor 
minimaal 1 ouder per klas die de organisatie van die klas 
doet; denk hiervoor bijvoorbeeld aan het inventariseren 
welke kinderen mee willen doen, ervoor zorgen dat het 
geld geïnd wordt en het maken van een rooster van ouders 
die meelopen; al met al best overzichtelijk. We hebben 
vanuit groep 6a al twee enthousiaste moeders die mee 
willen helpen, hartstikke leuk! 
 
Ouders van de overige groepen die graag mee willen 
helpen, kunnen een mailtje sturen naar de voorzitter van 
de Oudervereniging Marije Schenkel-Bosma. Per mail: 
marijebosma@hotmail.com  

 
Maestro Polaris 
Na de vakantie gaat het Maestro Polaris seizoen officieel 
van start. De muziekclub heeft afgelopen week de groepen 
geformeerd. Op korte termijn zullen alle deelnemers een 
uitnodiging ontvangen. Wij hebben er allemaal weer heel 
veel zin in! 

Cultuurmenu De grote Olympische spelshow 
De groepen 6b/7a, 7b en 8a doen woensdag 26 februari 
mee aan De Grote Olympische Spelshow. Dit is een 
humoristische dansvoorstelling waarin vier stoere 
dansers tegen elkaar strijden in het schermen, 
speerwerpen, curling, turnen, gewichtheffen en de 
paardensport. Het publiek is onderdeel van een spelshow 
met presentator Bart Rijnink (Klokhuis en Mees Kees)! 

 
Cultuurmenu Plons 
Op donderdag 27 februari gaan de groepen 1 en 2 naar 
‘Plons’. Deze theatervoorstelling gaat over kikker Kiki, die 
geboren wordt als klein kikkervisje. Langzaam ontdekt 
Kiki de wereld om haar heen en raakt verwonderd door 
de schoonheid van de vijver. Een voorstelling over 
transformatie, overleven en het overwinnen van angsten. 
Over verwondering en verbijstering. Onze omgeving 
verandert continue, net als wijzelf. De kikker staat 
symbool voor onze kleine medemens vanaf vier jaar, die 
de eerste stappen zet in een grote wonderlijke wereld. De 
juffen zijn nog naarstig op zoek naar ouders die de 
groepen willen brengen en halen. Klik op de afbeelding 
voor de trailer. 

 
Cultuurmenu Kinderboekenillustrator 
Op vrijdag 28 februari komt kinderboekenillustrator 
Natascha Stenvert naar de groepen 4. Natascha vertelt 
eerst over haar werk als illustrator. Daarna kunnen de 
kinderen kunnen vragen stellen. Vervolgens laat ze aan de 
hand van schetsen en mislukte tekeningen zien hoe ze een 
tekening maakt. Voorafgaand aan haar bezoek kan de klas 
een verhaal bedenken waar Natascha ter plekke een 
tekening bij maakt. 
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In en uit de buurt 

 
Verbeter de weerbaarheid van je kind! 
Fitnesscentrum Roden start met Jeugd Defence Boxing. 
Een stoere en vooral leuke activiteit die ook nog eens een 
positief effect heeft op de weerbaarheid en het 
zelfvertrouwen van je kind. Kijk hier voor meer informatie 
en opgave voor een gratis proefles! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportcarrousel  
Op zaterdag 29 februari 2020 vindt in Sportcentrum de 
Hullen de 2e editie plaats van de Sportcarrousel van de 
gemeente Noordenveld. Kinderen uit de groepen 3 t/m 6  
kunnen geheel vrijblijvend kennismaken met drie 
sporten: korfbal, judo en handbal. Elk van deze sporten 
kunnen ze een half uur uitproberen. Tussen de trainingen 
door krijgen de leerlingen fruit en ranja! Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar sportcarrousel-
noordenveld@hotmail.com met daarin je voornaam, 
achternaam, leeftijd en school. Dit kun je ook doorgeven 
door te bellen naar 06-23450530. 
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