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Een duurzame krabbel 
Vandaag hebben meester Bart en de beide Pieters uit onze 
groepen 8 namens De Poolster de SDG Alliantie van de 
gemeente Noordenveld ondertekend. De SDG’s 
(Sustainable Development Goals of Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de 
wereld een betere plek te maken. De SDG’s zijn 
afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de 
Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen 
nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor 
uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 
Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen 
van 2000 tot 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de ondertekening van deze alliantie committeren wij 
ons aan alle doelen. De onderstaande doelen werden het 
afgelopen schooljaar bijvoorbeeld al heel concreet tijdens 
de kinderraad. Klik hier voor meer informatie. 

 
Gaan met die banaan! 
Afgelopen maandag kregen wij het goede nieuws dat de 
EU Schoolfruit-subsidie wederom is toegekend. Dit 
betekent dat de kinderen ook dit schooljaar weer twintig 
weken lang  3 keer in de week schoolfruit krijgen 
aangeboden. Vanaf week 46 zal de fruitkraam weer 
wekelijks gevuld worden.  

 
Kinderboekenweek En toen? 
Op 30 september begint de Kinderboekenweek 2020. Dit 
jaar is het thema geschiedenis. Het motto luidt: En toen? 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de 
wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende 
verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom 
van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken 
werelden uit het verleden door het lezen van boeken! Het 
schijnt dat er inmiddels al wat jagers en boeren onderweg 
zijn om de traditionele opening kracht bij te zetten.  
 
De komende weken zal er in de hele school nog meer 
aandacht zijn voor het leesonderwijs dan anders. Zo zal er 
onder andere een keer door iemand anders worden 
voorgelezen,  de kinderen gaan een heuse speurtocht doen 
en als afsluiter houden de kinderen van de groepen 7 en 8 
een voorleeswedstrijd.  

 
Agenda 
Vr 25-09 INFO #3 
Wo 30-09 Kinderboekenweek ≫ 
Vr 02-10 CM 1-2: Het dierendorp 
Ma 05-10 Dag van de leraar 
Vr 09-10 Kinderboekenweek ≪ 

Voorleeswedstrijd groepen 7 & 8 
INFO #4 
Start herfstvakantie 
 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen. Onder het kopje 
‘Wel of niet naar school’ staat de herziene beslisboom 
(19 september). 
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CM 1-2: Het dierendorp 
Toet, toet, daar is de bus. Wie stapt er in? We gaan naar 
Dierendorpje! Daar is Schaap al en Giraffe met zijn lange 
nek. Kijk, Zebra wil ook mee. En Olifant.... past die er wel in? 
'Miauww.. je billen zijn te dik, ha ha!' Hé wie roept dat? Ben 
jij dat rode kat? Ga nou niet weg! Waarom deed je dat? Toet, 
toet. Oh de bus vertrekt.. 
 
Volgende week vrijdag komen Gitta Spee en Kim-Lian van 
der Meij naar onze school om het boek Het dierendorp tot 
leven te laten komen. Een vertelster, een muzikant en de 
dieren  spelen in ons speellokaal voor de groepen 1 en 2 
een muzikale en beeldende voorstelling. 

 
Buitenlesdag 
Normaal gesproken vindt de buitenlesdag plaats in april. 
Vanwege de coronapandemie werd de dag dit jaar 
eenmalig verschoven naar dinsdag 22 september, 
inderdaad de dag dat de kinderen vrij hadden. Gelukkig 
mag je ook op de andere dagen gewoon buitenlessen 
geven. De kinderen van groep 5b/6a leerden vanochtend 
wat een vierkante meter is, en hoe kun je dit nou beter 
leren dan ze zelf te gaan tekenen? 

 
Ter herinnering: De informatietour 
Afgelopen vrijdag heeft u een mail ontvangen met een link 
naar onze 360˚-tour. Deze tour vervangt dit jaar de 
informatieavond. De link is de komende twee weken nog 
beschikbaar. Mocht u nog vragen hierover hebben, dan 
kunt u zich melden bij de leerkracht van uw kind.  
 

Tot moes geslagen! 
Afgelopen vrijdag werd in groep 3a appelmoes gemaakt. 
Na het schillen, afwegen, koken, roeren, werd er genoten 
van een heerlijk zelf gemaakt appelprutje. En als je dan 
denkt dat je aan het eind van de schooldag nog een lekker 
moesje kunt komen mee eten, dan kom je bedrogen uit. 
Alles was op… 

 
Studiedag 
Afgelopen maandag hadden wij met het team de 
traditionele Rodermarktstudiedag. We hebben het met 
elkaar onder andere gehad over onze kernbegrippen (wat 
maakt ons trots?), de ontwikkeling van de kinderen en 
waar we het komend schooljaar mee aan de slag gaan. Aan 
het einde van de dag werd juf Paula in het zonnetje gezet; 
zij was eind augustus 25 jaar in dienst van OPO 
Noordenveld. (En nog steeds gaat zij iedere dag vol 
enthousiasme aan de slag, wat een topper!) 

 
Rodermarktparade 
In samenspraak met de andere scholen binnen OPON 
hebben wij besloten dat het komend schooljaar de 
kinderen van groep 3 op de wagen gaan. Door een jaar te 
verspringen zorgen we ervoor dat ieder kind op de wagen 
komt, daarnaast vinden we het niet zo verkeerd dat deze 
iets oudere kinderen op de wagen gaan. En nu maar hopen 
dat de optocht volgend jaar wel door kan gaan. 
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Leontien in de dop 
Mocht er ooit nog weer nieuw leven in het Rad van Fortuin 
geblazen worden, er worden op De Poolster nieuwe 
raddraaiers opgeleid. In de bovenbouwgroepen wordt er 
sinds de zomervakantie gebruik gemaakt van een rad in 
de klas. De inhoud van het rad varieert, dit kan 
bijvoorbeeld te maken hebben met de woorden van de 
week, maar er kunnen ook leuke leerzame activiteiten op 
staan die de kinderen zelf hebben bedacht.  

 
 

In en uit de buurt 

 
Mega 4x4 voetbal 
Op woensdag 14 oktober wordt er voor de 7e keer een 
Mega 4x4 voetbaltoernooi georganiseerd. Klik hier voor 
meer informatie. 

 
Oktober Kindermaand 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen een folder 
meegekregen over de Oktober Kindermaand. Op de 
website van Kunst & Cultuur vindt u een overzicht van alle 
activiteiten die worden georganiseerd, zeer de moeite 
waard! Klik hier voor meer informatie. 

 
 

The Sound of Music 
Zaterdag 3 oktober om 16.00 zijn de Roden Girl Voices  
(met onder andere onze eigen Juliette en Janneke) te 
horen in ‘Op de Helte’ in Roden. Het juniorkoor, bestaande 
uit 19 meiden van 6 -13 jaar, zingen delen uit de 
wereldberoemde film van de familie Von Trapp en hun 
eigenzinnige gouvernante Maria. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via de website www.rodengirlchoristers.nl.   

 
Jonge mantelzorger; Kom chillen! 
Op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober is er een 
Chillmoment voor jonge mantelzorgers. Dit Chillmoment 
valt in de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’, een week 
waarin deze groep landelijk en ook in onze gemeente 
Noordenveld extra aandacht krijgt. 
 
Jonge mantelzorgers ben je als je tussen de 8 en 24 jaar 
oud bent en opgroeit met een gezinslid je voor zorgt. Dit 
kan zijn omdat diegene een ziekte, beperking of een 
andere aandoening heeft. 
 
Tijdens het Chillmoment kunnen jonge mantelzorgers 
andere jonge mantelzorgers ontmoeten, muziek luisteren, 
hangen, een spelletjes spelen, biljarten en je mag een 
vriend of vriendin meenemen.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 oktober 14.30 
tot 16.00 uur chillen. Opgeven kan via 
www.activiteitenladder.nl. Voor informatie kan je terecht 
bij Welzijn in Noordenveld, 050-3176500. 
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