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’t Komt allemaal goud! 
Wat een regen de afgelopen dagen. De zandbak mocht op 
een gegeven niet meer betreden worden zonder duikbril.  
Gelukkig leverde de regen en daarna de zonneschijn wel 
fantastische plaatjes op. In groep 2 zit een leerling die 
donderdag maar liefst negen regenbogen heeft gezien! 

Foto: Onne de Vries 
 
Inspectiebezoek 
Gisterochtend heeft de inspectie onze school bezocht in 
verband met een themaonderzoek waarin het didactisch 
handelen onder de loep genomen wordt.  Het was een zeer 
prettig bezoek, waarin we in gesprek zijn geweest over 
ons onderwijs.  Vanuit het bezoek volgt geen oordeel, de 
gekregen feedback nemen wij mee in onze ontwikkeling. 

 
Kinderboekenweek Op reis 
Afgelopen woensdag zaten er ineens drie kinderen op ons 
podium te wachten voor een halte… Wat hier nou allemaal 
aan de hand was. Toen juf  Wyni begon voor te lezen werd 
het ons steeds duidelijker, de boekenbus was onderweg 
naar de halte maar had helaas een lekke band gekregen. 
Nadat de hulp van onder andere de tandarts, de dokter en 
een timmerman geen soelaas bood, was er gelukkig een 
monteur in de zaal. Nadat de boekenbus was gearriveerd 
bij onze halte, ontvingen alle groepen een boek van de 
chauffeur en de kinderen die zaten te wachten bij de halte. 
Daarnaast vonden we achter in de boekenbus nog drie 
boeketjes voor de moeders die ons het afgelopen 
schooljaar geholpen hebben bij het (re)organiseren van 
onze bibliotheek op school.    

 
Rodermarkt 
Het is alweer bijna twee weken geleden, maar wat was het 
een feest om de gouden wagen door de straten van Roden 
te zien gaan: het entertainment, een fantastische wagen en 
bovenal blije kinderen, ouders en juffen! Wat is het een 
werk geweest, maar wat heeft het een mooi resultaat 
opgeleverd. Fantastisch gedaan allemaal! 

 

 
Agenda 
Vr 04-10 INFO #03 
Ma 07-10 Dag van de leraar 
Di 08-10 Ontdeklab groep 4b/5a 

Informatieavond 
Wo 09-10 CM 5-6: Blow it away 
Do 10-10 CM 5-6: Blow it away 
Vr 11-10 Open podium groepen 3 
Ma 14-10 CM 1/2abc: Experimenteren met 

kleuren 
Di 15-10 CM 1/2abc: Experimenteren met 

kleuren 
Wo 16-10 CM 5-6: Blow it away 
Do 17-10 CM 5-6: Blow it away 
Vr 18-10 CM 1-2: Nachtlampje 

Voorleeswedstrijd 
INFO #4 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Kom d’r maar bij! 
Op deze dierendag hebben wij vanmiddag namens Heel 
Noordenveld zoemt een bijenhotel aangeboden gekregen. 
Anita van der Noord, gemeenteraadslid namens Groen 
Links, was aanwezig om de net geïnstalleerde 
leerlingenraad het bijenhotel te overhandigen.   

 
Voorafgaand las een aantal kinderen uit groep 8 las in Het 
een boek voor over het belang van de bij. Tachtig procent 
van de groenten en fruit in de supermarkt wordt namelijk 
bestoven door bijen, we hebben de bijen dus hard nodig!  
Nadat wij het bijenhotel in ontvangst hadden genomen, 
werd er door een delegatie uit de groepen 6, 7 en 8 nog 
bloemenzaad gezaaid over onze wal. We hebben straks 
niet alleen een hotel, maar ook een restaurant! 
 
Wij willen Jos Doedens en zijn kornuiten bedanken, want 
zij hebben er vanochtend voor gezorgd dat de wal weer 
helemaal distelvrij was zodat er gezaaid kon gaan worden. 
 
Kraanwaterdag 
Op woensdag 25 september was het Nationale 
kraanwaterdag. Op deze dag wordt extra de aandacht 
gegeven aan het drinken van water. Onderzoek toont 
namelijk aan dat kraanwater drinken ontzettend gezond 
is: het is goed voor je hart, brein, stofwisseling, alertheid 
en het voorkomt hoofdpijn. Schoolkinderen kunnen zich 
bovendien beter concentreren. In alle groepen werd hier 
door de juf of meester aandacht aan besteed en in groep 
6a was er zelfs een gastles van Mathijs de Rijber van WMD. 
Met citroenen, kruiden, komkommers, druiven en allerlei 
andere ingrediënten en een eigen bidon, werd het drinken 
van kraanwater in deze groep helemaal een feestje!   

Verkeersactie 
Afgelopen vrijdag organiseerde onze verkeerscommissie 
in samenwerking met de politie een verkeersactie. Er 
werd op het kruispunt vooral gekeken naar de 
kinderzitjes en het dragen van gordels. Gelukkig werd er 
niemand op de bon geslingerd en kon iedereen (soms met 
een paar goede tips) zijn weg vervolgen. Na de actie van 
de politie, kregen de groepen 6, 7 en 8 nog een 
voorlichting over mobiele telefoongebruik op de fiets en 
de eventuele gevolgen hiervan. Klik op de afbeelding voor 
een filmpje van deze activiteit. 

 
Direct na de herfstvakantie, op dinsdagochtend 29 
oktober, organiseert de verkeerscommissie in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland de jaarlijkse 
fietscontrole van onze leerlingen. Hiervoor zijn we nog op 
zoek naar een aantal ouders die mee wil helpen. 
Aanmelden hiervoor kan via info@obsdepoolster.com. Bij 
voorbaat dank! 
 
De school is ontzettend blij met deze betrokken 
verkeerscommissie en ook met al onze opgeleide 
verkeersbrigadiers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat 
uw kind iedere dag veilig op school kan komen. Wilt u bij 
de oversteek, in de auto, lopend of op de fiets, dan ook 
goed letten op hun aanwijzingen. 
 
Cultuurmenu 5-6: Blow it away 
Net als vorig jaar, zullen de kinderen van de groepen 5 en 
6 weer van zich laten horen. Onder begeleiding van 
meester Pieter krijgen zij les op allerlei koperen 
blaasinstrumenten. De kinderen van groep 6 sluiten dit 
samen met de muziekvereniging af met een heus concert.  

Foto: www.marl1fotografie.nl    
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1 kubieke meter 
Hoe kun je nou beter onthouden wat een kubieke meter is 
dan dat je dit zelf ervaren hebt? De kinderen van groep 7a 
mochten er deze week eentje maken en daarna is het 
natuurlijk heel interessant om te kijken wat er allemaal in 
1m3 past.  

 

In en uit de buurt 

 
Pianoschool Nieuw-Roden 
Even voorstellen… Mijn naam is Debora Prins, ik ben 
pianodocente. Begin september ben ik met mijn gezin 
verhuisd naar Nieuw-Roden. Ook mijn pianoschool zet ik 
hier voort. Mijn vleugel heeft een mooie plek gekregen en 
de pianolessen zijn van start gegaan. Graag wil ik kinderen 
van De Poolster uitnodigen om in oktober een gratis 
proefles te volgen.Is uw kind geïnteresseerd in de piano of 
wilt u uw kind kennis laten maken met het instrument, 
dan kunt u een afspraak maken. U bent van harte welkom. 
 
www.deboraprins.nl 
Andries Turksemalaan 5 
9311 VJ Nieuw-Roden 
Telefoonnummer: 06 43480915  
E-mail: info@deboraprins.nl  

 

Ruik, proef en beleef gemeente Noordenveld 
Op zaterdag 12 oktober van 14:00 – 16:00 uur al fietsend 
door het prachtige landschap proeven en beleven! Hoe 
wordt kaas nu eigenlijk gemaakt en waar komt ons vlees 
vandaan? De start is o.a. bij de Blakervelderhoeve, waar 
een ‘Foodzoekers-traject’ is en de melktap op feestelijke 
wijze wordt geïntroduceerd. Ook kan daar kennisgemaakt 
worden met de Herenboeren Assen die samen een 
coöperatief gemengd bedrijf willen opzetten om 
duurzaam voedsel te produceren voor 200 gezinnen. Of ga 
bij Herberg van Es langs, die deze dag een heerlijke 
streeksnack heeft. Bij NovaStrada kun je bijvoorbeeld 
tijdens de fietstocht kennismaken met Diana Gjaltema, die 
zowel volwassen als kinderyoga geeft. De tuin, waar in de 
zomer regelmatig buiten lessen worden gegeven, is open 
voor bezoek. De kinderen kunnen er proeven, ervaren en 
knutselen. Zo brengen we in beeld hoe de voedselketen in 
elkaar steekt en laten we iedereen kennis maken met al 
het lekkers wat uit eigen regio komt. 
 
In de omgeving zijn de volgende startplaatsen: 
- Campina Boerderij Wieland, Roden  
- De Keuterij, Zevenhuisterweg 13, Nieuw-Roden 
- Nova Strada, Aan de Vaart 12, 9301 ZH Roden 
- Cuisinerie Mensinge, Roden 

 
JeugdTheaterFestival 2019 
Deze herfstvakantie kunnen kinderen en hun hele familie 
genieten van alweer de 16e editie van het 
JeugdTheaterFestival Assen. Alle dagen van de vakantie is 
er een voorstelling! 
 
Het centrale thema dit jaar is ‘het boek’. Acht inspirerende, 
ontroerende en/of hilarische voorstellingen, waarvan de 
meeste een verwijzing hebben naar een boek of naar 
lezen. Op de website van Podium Zuidhaege leest u meer 
over deze voorstellingen. 
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