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Jaargang 30 nummer 20 INFO 12-07-2019 

 
Einde schooljaar 2018-2019 
De laatste INFO van deze jaargang staat vooral in het teken 
van afscheid nemen. Wij zwaaien weer een heel aantal 
kinderen en in sommige gevallen ook ouders uit. 
Daarnaast is er een aantal stagiaires en collega’s dat 
afscheid neemt.   
 
Als team kijken wij terug op een succesvol en leuk 
schooljaar, wij hebben genoten van (de ontwikkeling van) 
uw kind.  
 
In willekeurige volgorde volgt hier een kleine greep uit de 
hoogtepunten: een flitsende verkeersweek, een 
informatieavond door kinderen, 33 groep achters die een 
opera ten gehore brachten, de Kerstman en de paashaas 
die samen met Sinterklaas aankwamen op het schoolplein, 
met elkaar swingen in De Hullen, de jaarlijkse 
kerstmuziekquiz, 13 rondes van het ontdeklab, Boom 
Boom Boom, een mooie eindtoetsuitslag, Maestro Polaris 
op De Ronerborg, groep 6 op blaasinstrumenten helemaal 
on fire, drie teams bij de WRO, engeltjes in de 
kerstmusical, een nieuwe bibliotheek op school, allemaal 
geslaagde schoolreizen, al onze kinderen die optraden 
tijdens het open podium, een bijzondere modeshow 
tijdens de rekendag, twee heerlijke sportdagen en de reis 
naar de feestplaneet met groep 8.  
 
Al deze hoogtepunten waren niet mogelijk geweest 
zonder de hulp van jullie als ouders: structureel of 
eenmalig, in kleine of in grote vorm, zichtbaar en minder 
zichtbaar. Zonder deze ondersteuning zou een heel aantal 
activiteiten niet uitvoerbaar zijn en het zou op school een 
stuk minder gezellig worden. Wij willen jullie dan ook 
allemaal ontzettend bedanken voor jullie inzet, chapeau! 
Wij hopen ook volgend schooljaar weer op uw hulp te 
mogen rekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heel veel geluk en succes…  
Ben, Marit, Jesse, Sam, Esther, Dianne, Ruben, Wesley, 
Nathan, Sanne, Koen, Renée, Rianka, Viktor, Thomas, Simon, 
Bas, Jayda, Jolijn, Bram, Bram, Stefan, Hemmo, Vivian, 
Thom, Robin, Mart, Nina, Jetske, Ruben, Rick, Amber, Maikel 
 
Als 4-jarigen kwamen jullie in het schooljaar 2011-2012 
binnen op de Meester de Vriesschool (klik op de foto’s 
hieronder voor een vergroting), nu gaan jullie onze school 
verlaten.  

 
Wij hopen dat jullie allemaal op een fijne, leerzame 
basisschooltijd kunnen terugkijken. Jullie blijven allemaal 
van harte welkom om bijvoorbeeld je rapport te komen 
laten zien of gewoon voor een gezellig kletspraatje. Vanaf 
deze plek willen wij jullie allemaal heel veel geluk en 
succes wensen op het voortgezet onderwijs! 
 
Vorige week donderdag vond er een officieel 
uitzwaaimoment plaats, de kinderen van groep 8 werden 
hier allemaal toegesproken door hun meester of juf, 
daarnaast ontvingen zij een tweetal boeken. Een boek 
over de gebeurtenissen in de wereld tijdens hun schooltijd 
en een boek met allerlei foto’s uit hun eigen Poolstertijd. 
Dit laatste boek werd gemaakt door een aantal moeders 
uit de groep, knap werk!   

 
De school heeft van de kinderen vogelhuisjes gekregen 
voor op ons schoolplein; tijd om nieuwe rare vogels te 
verwelkomen! Bedankt groep 8! Na de schoolvakantie 
zullen de vogelhuisjes rondom de school worden 
opgehangen.  
 

 
Agenda 
Vr 12-07 INFO #20 

Start zomervakantie om 12.00 uur 
Ma 26-08 Start schooljaar 2019-2020 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Afscheid 
We nemen niet alleen afscheid van de kinderen van groep 
8, maar ook van een aantal bevlogen leerkrachten en 
stagiaires.  
 
Meester Teun is de afgelopen anderhalf jaar in 
verschillende hoedanigheden op onze school werkzaam 
geweest; stagiair in groep 6, onderwijsassistent in de 
onderbouw en stagiair in groep 8. Teun heeft op al deze 
plekken laten zien het helemaal in zich te hebben om voor 
de klas te staan. Wij wensen Teun veel succes bij de laatste 
loodjes van de opleiding en hierna hopen wij hem snel 
weer terug te zien.  

 
Juf Marieke stond aan het begin van het schooljaar voor de 
plusklas en vanaf januari voor onze instroomgroep. Zij 
heeft dit vol overgave opgepakt en er mede voor gezorgd 
dat al onze instromers heel goed geland zijn op De 
Poolster. Marieke zal na de vakantie werkzaam zijn op ’t 
Valkhof, wij wensen haar hierbij heel veel succes! 

 
Juf Amber liep als onderwijsassistente het hele jaar stage 
bij de beide groepen 3. Amber heeft hier een hele mooie 
bijdrage aan de ontwikkeling van deze kinderen kunnen 
leveren, wat een lieve juf! Amber gaat na de vakantie stage 
lopen op ’t Hoge Holt, heel veel succes Amber! → 

→ Naast de hiernaast genoemde collega’s hebben in een 
eerder stadium juf Charlotte en meester Bram al afscheid 
genomen van de groepen waarin zij stage liepen. Ook hen 
willen wij nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan het 
onderwijs op De Poolster.  
 
Afsluiting visietraject 
Het afgelopen schooljaar heeft het team, onder 
begeleiding van drs. Anje de Vries, een visietraject 
doorlopen. Vanuit het stevige fundament dat er op school 
staat, is er gekeken in hoeverre wij uw kind nog beter 
kunnen voorbereiden op de eisen die de 21e eeuwse 
maatschappij aan ons stelt.  
 
Binnen het visietraject hebben we met elkaar een drietal 
kernbegrippen gekozen, deze vormen de onderlegger van 
het onderwijs op De Poolster: samenwerking, 
eigenaarschap en nieuwsgierigheid.  Het team heeft zich 
unaniem gecommitteerd aan deze drie kernbegrippen. De 
neuzen staan dezelfde kant op! 
 
Bij samenwerking kunt u denken aan het veelvuldig 
gebruik van coöperatieve werkvormen. Dit rijkt verder 
dan alleen het samen doen van een opdracht, dergelijke 
werkvormen zorgen namelijk ook voor een gedeelde 
verantwoordelijkheid.  

 
Wanneer het gaat over eigenaarschap, dan richten we 
ons er met name op om het denkproces steeds meer bij de 
kinderen te gaan leggen. Kinderen maken zelf keuzes en 
dragen verantwoordelijkheid voor deze keuzes. De 
leerkracht is waar mogelijk ondersteunend in plaats van 
leidend.  
 
Wij streven ernaar dat onze kinderen hun nieuwsgierige 
houding behouden. Een growth mindset is hiervoor een 
voorwaarde. We streven hier uiteraard naar binnen de 
klas, maar ook bij onder andere het ontdeklab, de 
plusgroep en het schoolorkest en -koor. 
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De Feestplaneet! 
Daar stonden ze dan, onze sterren van groep 8, op het 
podium van Boonstra in Peize. De toneelzaal was voor de 
gelegenheid omgetoverd tot een plekje op de feestplaneet, 
en dat hebben we met elkaar geweten! Beelden zeggen 
meer dan woorden, kijk hieronder naar een tweetal 
hoogtepunten uit de musical.  

 
 
Samenstelling MR 
In de INFO van 14 juni is de kandidaatstelling voor de MR-
verkiezingen aangekondigd. Tot 24 juni was er de 
mogelijkheid voor alle ouders om zich kandidaat te 
stellen. Zittende leden Judith van Gemert en Mirjam Alting 
hadden zich verkiesbaar gesteld. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld, waarmee Judith en Mirjam 
zijn herkozen voor een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar. 
 
Samenstelling OV 
Na 4 jaar met veel enthousiasme onderdeel te zijn geweest 
van de OV, heeft onze voorzitter Hadewig Bijsterveld haar 
afscheid aangekondigd. Tijdens de Algemene Leden 
Vergadering in oktober zal zij af gaan treden. Na de 
zomervakantie zal de zoektocht naar nieuwe leden 
starten. Wanneer u belangstelling heeft voor het zitting 
nemen in de oudervereniging, dan kunt u dit laten weten 
middels een mail naar postbus@obsdepoolster.com.  
 
Kookboek 
Vorig jaar was er een receptenwedstrijd voor kinderen uit 
groep 5 t/m 8 uit de gemeente Noordenveld.  
Zevenendertig kinderen, waaronder 3 kinderen van onze 
school, hebben een eigen gezond en lekker recept 
ingeleverd. Deze recepten zijn gebundeld tot een heus 
kookboek. Woensdag werd deze uitgereikt bij het 
Trefpunt van het Scheepstra Kabinet. Na de uitreiking 
trakteerde Cuisinerie Mensinge de kinderen op een 
gezonde mini hamburger. Hierna mochten de kinderen 
ook zelf nog een snackje klaarmaken. Namens onze school 
waren Nastia en Cheromy uit groep 5 vertegenwoordigd.  

Nieuwe algemeen directeur OPON 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 25 
juni 2019 het besluit genomen om per 1 september 2019 
Han Sijbring uit Assen te benoemen in de functie van 
Algemeen directeur bij het Openbaar Primair Onderwijs 
Noordenveld. Hij is de opvolger van Albert Eising, die van 
zijn pensioen gaat genieten. Eerder was Han Sijbring 
werkzaam op SBO De Meander in Assen en adjunct-
directeur van de Groningse Schoolvereniging. Momenteel 
is hij directeur van Integraal Kindcentrum Emmaschool in 
Assen.  Met de nieuwe algemeen directeur, die zijn sporen 
in het openbaar primair onderwijs ruimschoots heeft 
verdiend, wordt het voorgenomen beleid verder vorm 
gegeven en de goede kwaliteit van de openbare scholen in 
de Gemeente Noordenveld gecontinueerd. Han zal na de 
vakantie komen kennismaken op de verschillende 
scholen. 
 
Van de verkeerscommissie 1:  
Rooster verkeersbrigadiers 2019/2020 
Helaas hebben zich op dit moment nog niet genoeg ouders 
aangemeld als verkeersbrigadier om het rooster na de 
zomervakantie te vullen. Dit betekent dat er niet op alle 
middagen klaar-overs zullen staan op de kruising 
Dorpsstraat/Zevenhuisterweg.  
 
Wij hopen dat zich alsnog een aantal vrijwilligers zullen 
melden die op de middagen willen klaar-overen. Ook als u 
bijvoorbeeld eens in de twee weken kan, kunt u zich 
aanmelden. Aanmelden kan via 
postbus@obsdepoolster.com.  

 
In de eerste week na de zomervakantie zal er een cursus 
plaatsvinden bij ons op school, mocht u belangstellingen 
hebben dan kunt u dit ook via de mail laten weten.  
 
Van de verkeerscommissie 2: 
VakantieTIP! 
Ook op vakantie is het belangrijk om kinderen in de auto 
te vervoeren in een goedgekeurd en voor het kind passend 
kinderzitje. Houdt u er wel rekening mee dat in ons 
omringende landen kinderen met een lengte tot 1,50m in 
een kinderzitje vervoerd moeten worden! (In Nederland 
is dit 1,35m.) Passend wil zeggen dat het afgestemd moet 
zijn op het gewicht en de lengte van uw kind. 
 
Als verkeersouders willen we alle leerlingen en hun 
ouders een hele fijne, boetevrije en vooral veilige vakantie 
wensen! 
 
 
 
 

Het openingslied Robo-dans 
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Prettige vakantie! 
Namens het team, de OV en de MR, wensen wij u een hele 
fijne vakantie! Wij hopen u allemaal gezond en wel weer 
te mogen treffen op maandag 26 augustus. In de week na 
de vakantie zult u de schoolgids, schoolkalender & 
jaargids ontvangen. 

 

In en uit de buurt 

 
Gezocht: Lucky 
Zouden jullie allemaal willen blijven uitkijken naar 
LUCKY? 
  
- LUCKY wordt sinds 23 mei 2019 vermist. 
- LUCKY is het hondje van Maud in groep 1/2B en woont 
op de zorgboerderij De Roccohoeve.Maud en de kinderen 
van de boerderij missen LUCKY heel erg. 
- LUCKY is een teefje, kleine maat, zwarte oortjes en een 
zwarte vlek op haar rug. De rest van haar lijfje is grijs, haar 
voorpootjes staan iets naar buiten. 
- LUCKY is een angstig hondje, 2 jaar oud en droeg een 
grijze vlooienband. 
  
Als je haar ziet, maak een foto/filmpje, volg haar op 
afstand en bel ons: 06 50 52 24 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantiebieb geopend! 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app 
neem je meer dan 50 e-books overal met je mee. Er is van 
alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. 
 
De VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor kinderen en 
jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen 
erbij. Alvast veel leesplezier! 
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