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Jaargang 31 nummer 04 INFO 18-10-2019 
 

 
Informatieavond 
Wij kijken, samen met de kinderen, terug op een zeer 
geslaagde informatieavond. Wij ervaren het als heel 
waardevol dat de kinderen aan hun ouders laten zien wat 
ze allemaal doen in en buiten de klas. Trotse juffen en 
meesters, trotse kinderen en trotse ouders; wat wil je nou 
nog meer? Heeft u nou nog informatie gemist of heeft u 
nog vragen, schroom dan niet om de juf of de meester even 
aan het jasje te trekken.  

 

 
Kinderboekenweek 
De afgelopen weken werd er nog meer dan anders 
gelezen. Samen gingen de kinderen op reis met en in 
allerlei boeken. 
 
KBW | Busstation 
Wellicht heeft u deze speciale boekenbus voorbij zien 
komen. Bij de halte van de groepen 3 werd er de afgelopen 
weken volop gespeeld en gelezen, of (nog mooier) een 
combinatie hiervan. 

 
KBW | Dieren op reis 
Niet alleen mensen, maar ook dieren gaan wel eens op 
reis. In ’t Klokhuis leerden de kinderen hier meer over bij 
de speciale themahoek. En als je durfde mochten er zelfs 
slakken over je arm reizen…  

 

 
Agenda 
Vr 18-10 INFO #04 

Start herfstvakantie 
Zo 27-10 Wintertijd, tijd een uur terug  
Ma 28-10 CM 1-2d: Experimenteren met kleuren   

Facultatieve oudergesprekken week 1 
Groep 8 naar het FabLab* 

Di 29-10 CM 1-2d: Experimenteren met kleuren   
CM 5-6: Blow it away! 
Fietscontrole* 

Wo 30-10 Handbal meisjes groep 8 
Vr 01-11 CM 7-8: Ernesto Arrandel 

Open podium groep 4a 
Optreden Blow it away groepen 6* 

Ma 04-11 CM 1-2ab: Muziekworkshop 
CM 3: Viooltjesmuziek 
Facultatieve oudergesprekken week 2 
Start Leefstijl thema 2 

Di 05-11 Ontdeklab groep 5b 
Wo 06-11 CM 3-4: Voorstelling Rondje, hondje 

MOGELIJKE STAKINGSDAG! 
Vr 08-11 CM 1-2cd: Muziekworkshop 

Week van de Mediawijsheid ≫ 
INFO #5 

 * Meer informatie in deze INFO 
Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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KBW | Voorleeskampioenschap 
Vandaag betrad een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 
8 het strijdtoneel. Tim (7a), Ilse (7b) en Morris (8a) 
maakten er een spannende voorleesstrijd van. We hebben 
elkaar genoten van deze voorleestalenten! Maar zoals bij 
elke wedstrijd, kan er maar 1 de winnaar zijn. Na lang 
juryberaad werd Morris (ook nationaal bekend van het 
voetballen met schapen) uitgeroepen tot 
voorleeskampioen! Goed gedaan allemaal! 

 
KBW | Kleuterbibliotheek 
Ook de groepen 1 en 2 konden de afgelopen week boekjes 
lenen in de bibliotheek. In hun gezamenlijke bibliotheek 
en leeshoek op de gang werden onder andere boeken 
gebliept, boekjes (voor)gelezen en boekjes weer 
opgeruimd. Wat een leesplezier! 
 
KBW | Fasten your seatbelts 
Vorige week vrijdag hielden de kinderen van de groepen 
3 hun open podium.  In een, maar liefst drie keer 
uitverkochte, zaal namen zij hun (groot)ouders en de 
kinderen van de groepen 1 t/m 6 mee op reis naar allerlei 
verre oorden. Wat maakten ze er een feest van met elkaar! 

 
FabLab 
Groep 8 gaat na de herfstvakantie starten met een wel heel 
bijzonder project. In een innovatieve werkplaats mogen 
onze leerlingen hun eigen ontwerpen gaan produceren. 
Dit project start op maandagmiddag 28 oktober met een 
bezoekje aan het FabLab van de HealtHub Roden. Hier zal 
Jan Dirk van den Berge de kinderen een rondleiding geven 
langs alleapparatuur, u kunt hierbij denken aan een 3d-
snijmachine, een lasersnijder en allerlei soorten 3d-
printers. Hierna krijgen de leerlingen een opdracht, deze 
opdracht laten we nog even in het ongewisse. Om u alvast 
een tipje van de sluier te geven omtrent het onderwerp; 
het project eindigt ergens halverwege december…  

Leefstijl thema 2: Praten en luisteren 
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een 
methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij 
informeerden u in INFO #1 over het feit dat wij gestart zijn 
met het eerste thema, waarin de sfeer in de groep centraal 
stond. 
 
In de week van 4 november gaat thema 2 van start: Praten 
en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over 
praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve 
vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. 
Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. 
Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk 
kan zijn als zelf iets vertellen. Ook dit thema bestaat uit 
vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee 
bezig. Hieronder kunt u klikken op de groep(en) van uw 
kind(eren) voor meer groepsspecifieke informatie.  
 

Groep 1-2 Groep 6 

Groep 3 Groep 7 

Groep 4 Groep 8 

Groep 5  

 
Fietsencontrole  
De dagen worden weer korter en vanaf november zal het 
’s ochtends schemerig of zelfs donker zijn als de jeugd 
weer naar school gaat. Om veilig te kunnen fietsen is een 
goede fiets voorwaarde nummer 1. Tijd dus om te kijken 
of de fietsverlichting het doet! Werkende verlichting en 
remmen spreken natuurlijk voor zich, maar denk ook aan 
de juiste maat fiets of hoogte van het zadel. Het is 
belangrijk om af en toe de fiets van de kinderen na te 
kijken.  
 
De verkeerscommissie van de school helpt hier graag bij. 
Op dinsdag 29 oktober organiseert de verkeerscommissie 
de jaarlijkse fietsencontrole. De kinderen van de groepen 
3 t/m 8 kunnen hun fiets volledig laten controleren 
volgens de eisen die VVN aan een veilige fiets stelt. De 
keuring zal door medewerkers van VVN worden verricht. 
Klik hier op de afbeelding voor de lijst waarop de VVN de 
fiets zal controleren. 
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Algemene Ledenvergadering 
Afgelopen dinsdag vond de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de oudervereniging plaats. Tijdens 
deze vergadering werd de verschillende jaarverslagen 
besproken. We konden gelukkig weer met elkaar 
vaststellen dat alle activiteiten naar alle tevredenheid zijn 
verlopen. Op onze website kunt u het financieel 
jaarverslag nalezen.  
 
Na jarenlang trouwe dienst, grotendeels als voorzitter, 
nam Hadewig Toxopeus tijdens de ALV afscheid van de 
oudervereniging. Namens school en de oudervereniging 
ontving Hadewig bloemen en een welverdiende mand om 
haar te bedanken voor haar bijdrage.  

 
Naast het afscheid van Hadewig, werden er ook 3 nieuwe 
leden verwelkomd. Ilse Eckelhoff, de moeder van Fons 
(1/2c), Marije Schenkel-Bosma, de moeder van Pieter (4a) 
en David (6a) en Zwanet Bus-Pater, de moeder van Esmee 
(4a) en Elize (6b/7a). Marije zal de voorzittershamer van 
Hadewig over gaan nemen. Allen nogmaals van harte 
welkom en wat fijn dat jullie je op deze wijze in willen 
zetten voor de school. 
 
CM 1-2 Nachtlampje 
Dacht je dat de sterren iedere nacht vanzelf gaan branden? 
Zeker niet! Daar wordt heel hard aan gewerkt. Door de 
sterrenwaker. De kinderen van de groepen 1 en 2 kregen 
vandaag te horen hoe dit dan allemaal in zijn werk gaat. 
De sterrenwaker poetst de sterren tot ze glanzend 
glimmen. Geeft nieuwe sterren een warm welkom en 
bezorgt ze een mooi plekje aan de donkere hemel. 
Niemand wordt vergeten.  

 
 
 
 

In en uit de buurt 

  
Spooktocht 
Zaterdag 2 november wordt er voor de kinderen van de 
groepen 1 t/m 8 een een spannende spooktocht 
gehouden. Wie durft het aan om mee te doen? Klik op de 
heks voor de flyer van dit evenement. 

 
 
 
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. 

 
 
 
 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.obsdepoolster.com/oudervereniging
https://www.obsdepoolster.com/oudervereniging
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/totaaloverzicht-jeugdtheaterfestival/16649
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/totaaloverzicht-jeugdtheaterfestival/16649
https://drive.google.com/open?id=0B3bN3MZu_-a9T3YzZnBBc29CZ2FXYkctSEVoRHVtVW5RTkI0

