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Jaargang 31 nummer 16 INFO 12-06-2020 
 

 
De samensmelting 
Afgelopen maandag kwamen de groepen voor het eerst 
weer in de oude samenstelling op school. Uiteraard was 
het voor iedereen weer een beetje wennen. Sommige 
kinderen hadden het idee dat ze elkaar al jaren niet gezien 
hadden, wat uitmondde in een uiterst gezellige hosanna-
sfeer. Natuurlijk was daar wel even ruimte voor, maar 
gelukkig zaten we ook allemaal weer snel in het oude 
vertrouwde ritme. Aandachtspunten blijven wel het vele 
handen wassen en de verkeersstromen bij het halen en 
brengen. Maar met een beetje extra begrip voor elkaar, 
komt ook dit goed.   
 
Oudergesprekken 
Komende weken vinden de oudergesprekken plaats voor 
de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 
t/m 7. U heeft hier inmiddels allemaal een uitnodiging 
voor ontvangen van de leerkracht van uw kind. Wij zijn 
erg benieuwd hoe u deze vorm van het voeren van 
gesprekken ervaart. Enerzijds kan er wat ons betreft niks 
op tegen een in-levende-lijve-gesprek, anderzijds krijgen 
we op ze wijze wel alle partijen op een relatief eenvoudige 
manier rond de tafel. Na afloop van deze gespreksronde 
(in week 27) ontvangt u een kort evaluatieformuliertje, 
waarop u uw ervaringen kunt delen. 
 
Themabrief organisatie 2020-2021 
In de loop van volgende week ontvangt u de themabrief 
organisatie voor het komend schooljaar. Vorige week is de 
formatie besproken en goedgekeurd door het team en de 
MR.  
 
 

 
Zweeds loopspel 
Met het mooie weer van de afgelopen weken werden er 
ook weer een hoop activiteiten buiten ondernomen. Wat 
is nou leuker dan bewegen en leren tegelijk? In groep 7 
deden de kinderen een Zweeds loopspel waarbij ze de 
woorden van de week goed moesten spellen. 

 
Nieuwe taalmethode 
Een projectgroep bestaande uit juf Anke, juf Betty, juf 
Marleen en juf Paula, heeft zich dit schooljaar gebogen 
over het uitzoeken van een nieuwe taalmethode. Bij de 
start van het schooljaar hebben wij (het team) deze 
projectgroep een taak meegegeven. De methode die we 
zochten moest onder andere goed passen bij onze visie; 
onze kernbegrippen eigenaarschap, nieuwsgierigheid en 
samenwerken moesten een prominente plaats in deze 
methode vervullen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook 
gekeken naar de bijbehorende software en de 
mogelijkheden om te kunnen differentiëren.  
 
De projectgroep heeft in totaal 4 verschillende methodes 
onder de loep genomen. Er zijn proeflessen gegeven, er 
zijn webinars gevolgd en bovenal is er veel over 
gesproken binnen de projectgroep en ook binnen het 
team. Na een hoop wikken en wegen is de keuze 
uiteindelijk gevallen op Taal Actief, wij denken hiermee 
een methode gevonden te hebben die goed past bij onze 
school en onze kinderen. Klik op mascotte Gerrit voor een 
introductiefilmpje.  
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 12-06 INFO #16 
Ma 15-06 Week 1 oudergesprekken  

Rapportmap mee naar huis 
Ma  22-06 Week 2 oudergesprekken 

Rapportmap weer mee naar school 
Di 23-06 Afscheidsuitje groep 8 
Wo 24-06 Doorschuifmiddag 
Ma 29-06 Evaluatie oudergesprekken 
Wo 01-07 Afscheidsmusical groep 8 
Vr 03-07 Laatste schooldag 

Rapporten mee 
INFO #17 
Alle kinderen om 12.00 uur vrijdag 
Start zomervakantie t/m 14-08 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Ouderdeel rapport 
Zoals eerder vermeld, doen we het allemaal een beetje 
anders deze rapportperiode. Komende maandag krijgt u 
het rapportmapje van uw kind mee naar huis. In het 
rapportmapje vindt u het deel waarvan wij graag zouden 
willen dat u als thuisjuf en/of –meester invult. Via de mail 
krijgt u maandag nadere instructies. 
 
Het kind- en leerkrachtdeel zal op school gevuld gaan 
worden. Wij hopen dat we de kinderen op deze manier 
een passend aandenken kunnen geven aan een bijzondere 
periode. Onder andere omdat we voldoende tijd nodig 
hebben om het rapport te vullen, hebben we het 
uitdeelmoment met een week uitgesteld tot de laatste 
schooldag.    
 
Groepsfoto’s 
Gisteren was ’t Klokhuis omgetoverd tot fotostudio. Alle 
groepen werden 1 voor 1 op de foto gezet. De groepsfoto 
zal dit jaar worden toegevoegd aan het rapport.  

 
Verkeersbrigadiers 
Het leek even nijpend te worden om de oversteek komend 
schooljaar dagelijks te kunnen bezetten met 
verkeersbrigadiers, maar de wervingsactie (onder de 
groep 1 t/m 4-ouders) heeft zijn vruchten gelukkig 
afgeworpen. Ook komend schooljaar lukt het om de 
oversteek alle dagen ’s ochtends en ’s middags te bezetten. 
We blijven uiteraard wel op zoek verkeersbrigadiers om 
het team te versterken, mocht u belangstelling hiervoor 
hebben dan kunt u contact opnemen met verkeersouder 
Andrea Hurley; andrea.hurley@live.com.  

 
Hersenkrakers 
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en 
wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op veel scholen 
wordt georganiseerd. Wij zouden hier dit jaar voor de 
eerste keer aan meedoen, maar op de wedstrijddag waren 
onze leerlingen thuis aan het werk. Desondanks gingen 
Cedric, Mace, Tessa, Julian en Daley de uitdaging aan op 
het moment dat ze weer op school waren. Zij hebben 24 
vraagstukken gemaakt waarbij ze hun hersens flink 
moesten laten kraken. Knap gedaan! 

 
Volgende INFO 
Er zijn de afgelopen periode een aantal verschuivingen 
geweest in de data van het uitkomen van de INFO. 
Wanneer er verder geen bijzonderheden zijn, komt de 
volgende INFO uit op 3 juli.  
 

In en uit de buurt 

 
Gratis sporten 
Klik hier voor alweer de derde 
GRATIS BEWEGEN- kalender 
van de sportcoaches van Welzijn 
in Noordenveld. 
 
 
 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
mailto:andrea.hurley@live.com
https://onderwijsnoordenveld-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/b_vanbergen_obsdepoolster_com/EYErM45LegdOmaTX98bxH2IBfxLHRbR4H4fCuTGB6ensig?e=zX7Hdv
https://onderwijsnoordenveld-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/b_vanbergen_obsdepoolster_com/EYErM45LegdOmaTX98bxH2IBfxLHRbR4H4fCuTGB6ensig?e=zX7Hdv
https://onderwijsnoordenveld-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/b_vanbergen_obsdepoolster_com/EYErM45LegdOmaTX98bxH2IBfxLHRbR4H4fCuTGB6ensig?e=zX7Hdv
https://onderwijsnoordenveld-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/b_vanbergen_obsdepoolster_com/EYErM45LegdOmaTX98bxH2IBfxLHRbR4H4fCuTGB6ensig?e=zX7Hdv

