
OBS De Poolster |  Zevenhuisterweg 3  |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

  

Jaargang 32 nummer 14 INFO 16-04-2021 
 

 
Buitenlesdag 
Tussen de hagelbuien door was het afgelopen dinsdag 
een drukte van belang op onze beide pleinen, het was 
toen namelijk de Nationale Buitenlesdag. Ieder jaar 
doen wij mee aan dit initiatief van IVN Natuureducatie 
en Jantje Beton. Die zijn er, net als wij, van overtuigd dat 
les in de buitenlucht een positief effect heeft op 
leerlingen en leerkrachten. De kinderen deden onder 
andere hun dictee buiten in het zand, gingen op zoek 
naar vormen en sprongen de rekensommen op de trap 
van de wal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bosje hier, bosje daar 
In een eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over 
de ‘Bosje hier & bosje daar’-pakketten. Door het planten 
van deze mini-bospakketten doen wij iets goed voor de 
natuur rondom onze school en ook voor de natuur in het 
Atlantisch regenwoud in Brazilië. Voor elk boompje die 
wij hier planten, wordt er namelijk ook eentje in het 
tropisch regenwoud van Brazilië geplant. Meerdere 
groepen uit de middenbouw hebben de boompjes deze 
week geplant rondom de school.  

 
Digitaal in gesprek met elkaar 
De afgelopen weken zijn er in de groepen 1 t/m 7 
digitale oudergesprekken gevoerd. Laten we dit vooral 
niet het nieuwe normaal noemen, maar het is wel fijn 
om te merken dat dit over het algemeen heel goed 
verloopt. In tegenstelling tot andere jaren waren de 
gesprekken deze keer nadat de rapporten waren 
uitgereikt, dit is van alle kanten als zeer positief ervaren. 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 16-04 INFO #15 
Di 20-04 Eindtoets groep 8 

Ontdeklab groep 6b 
Wo 21-04 Eindtoets groep 8 
Vr 23-04 Koningsdag 

Start meivakantie t/m 07-05 
Ma 10-05 Start Leefstijl thema 5 
Di 11-05 Vergadering OV 
Wo 12-05 INFO #16 
Do 13-05 

Hemelvaartsvakantie 
Vr 14-05 
   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Verkeersexamen 
Afgelopen dinsdag deden de kinderen uit groep 7 en 8 
mee aan het praktisch verkeersexamen. In de weken 
voorafgaand aan het praktische deel slaagden alle 
kinderen al voor het theoretische deel. Helaas is het net 
niet iedereen gelukt om dit ook in de praktijk te 
brengen, het overgrote deel van de kinderen heeft het 
diploma gelukkig wel gehaald. Met de kinderen die het 
nog net niet gehaald hebben, wordt besproken waar ze 
nog extra op moeten letten in het verkeer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In verschillende media heeft u de afgelopen week het 
bovenstaande kunnen lezen. Uit een peil-onderzoek van 
de onderwijsinspectie is gebleken dat gemiddeld een 
derde deel van de leerlingen in het basisonderwijs het 
beoogde eindniveau behaalt. Terwijl het streven is dat 
twee derde deel van de leerlingen dit niveau behaalt. Bij 
ons op school wordt jaarlijks in groep 8 de IEP-eindtoets 
afgenomen om onder andere te kijken welk 
rekenniveau de leerlingen behaald hebben.  
 
De afgelopen jaren heeft gemiddeld 67,9 procent van 
onze leerlingen het beoogde streefniveau behaald. Dit 
betekent dat wij wat dat betreft aan de gestelde norm 
van de onderwijsinspectie voldoen.  
 
Niks te verbeteren? Uiteraard wel, wij kijken cyclisch 
hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. In de 
onder- en middenbouw zijn we bijvoorbeeld steeds 
meer handelend aan het rekenen; vanuit concreet naar 
abstract en in de bovenbouw proberen we het 
rekenonderwijs zo vorm te geven dat het aan ieders 
onderwijsbehoeften voldoet. Vanaf groep 7 wordt er 
meer in niveaugroepen gewerkt. Daarnaast zullen we 
ons de komende jaren gaan oriënteren op een nieuwe 
methode. Onze rekencoördinatoren, juf Ilona en juf 
Marga, zorgen er samen met ons voor dat ons 
rekenonderwijs goed op peil blijft.  

 
Beweegdorp Norg | Lekkere-trek-tocht 
Op zaterdag 1- en zondag 2 mei organiseert 
Beweegdorp Norg de ‘Lekkere-Trek-Tocht’. Speciaal 
voor gezinnen met (jonge) kinderen hebben zij een 
route van 4,5 kilometer uitgezet. Onderweg kun je 
meedoen met een leuke ‘speurneuzen’ opdracht en 
kom je onder andere langs de mooie natuurspeelplaats 
‘Lampe’s Veentie’. Dit zijn prima plekken om even op 
adem te komen, te klimmen en te klauteren én te 
genieten van een lekkere picknick.  

Flyer Lekkere-trek-tocht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beweegdorp Norg | Mini-workshop-dag 
Op donderdag 6 mei van 13:30 tot 16:00 uur, op het 
sportveld van v.v. GOMOS in Norg, heeft Beweegdorp 
Norg voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 vier 
toffe workshops geregeld: boksen, hiphop, gezonde 
traktaties maken (én lekker opeten) en iets heel 
bijzonders, namelijk de Skippybal DrumRace. Klaar voor 
de start? Boem, ploing, boem, boem, ploing! 

Flyer Mini-workshop-dag  

 
Mega 4 x 4 voetbaltoernooi  
In de meivakantie organiseert vv Roden in samenwerking met 
de Gemeente Noordenveld het halfjaarlijkse voetbaltoernooi. 
Dit evenement biedt kinderen een dag in de vakantie hun 
sportieve beweging. Woensdag 5 mei is het weer zover. Het 
is de bedoeling dat je met je (sport)vrienden en vriendinnen 
een team van maximaal 5 spelers/speelsters samenstelt. Geef 
je team een leuke toepasselijke naam en geef je op! 

Flyer Mega 4x4 voetbaltoernooi  
 

In en uit de buurt 
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