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Jaargang 31 nummer 08 INFO 20-12-2019 
 

 
Vrolijk kerstfeest allemaal! 
Het kalenderjaar zit er bijna op en we kunnen met elkaar 
zeggen dat we deze gisteravond in stijl hebben afgesloten. 
De (digitale) haardblokken waren niet aan te slepen, de 
kinderen zagen er fantastisch uit, er waren rijkelijk 
gevulde buffetten, de muziek van de Little en Big Bell's 
Angels schalde door de school en bovenal zagen we overal 
blije en vrolijke kinderen. Zonder de ondersteuning van u 
als ouder hadden we dit allemaal niet kunnen 
organiseren, bedankt hiervoor. Met deze mooie apotheose 
is het nu tijd geworden om van een welverdiende vakantie 
te gaan genieten. Ik wens u allemaal een hele fijne 
kerstvakantie en een goede jaarwisseling, tot in 2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het kerstdiner speelden wij met het team, de OV en de 
MR de jaarlijkse muziekquiz. De Bell’s Angels zorgden 
voor de muziek juf Jolanda en juf Carolien voor de vragen. 
Het bleef tot in de late uurtjes gezellig op De Poolster! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zij aan zij 

Daar stonden ze dan, na wekenlang oefenen mochten de 
kinderen van de groepen 7 afgelopen dinsdag hun 
kerstmusical opvoeren voor de rest van de school en hun 
familie. Engelen, herders, koningen, ze kwamen allemaal 
voorbij. De musical eindigde toepasselijk met het nummer 
Zij aan zij, en dat stonden ze! Goed gedaan allemaal!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstkaarten voor het Nationaal Ouderenfonds 
De meeste mensen vieren de kerst samen. Toch zijn er veel 
ouderen die zich alleen voelen tijdens deze dagen. Alleen 
met kerst, dat gun je toch niemand? Groep 4a heeft 
daarom kerstkaarten gemaakt voor het Nationaal 
Ouderenfonds. Na een middag hard werken konden er 
maar liefst 43 kaarten worden verstuurd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 20-12 INFO #08 

Start kerstvakantie om 12.00 uur 
Ma 06-01 Start Leefstijl thema 3* 
Vr 10-01 Startbijeenkomst Maestro Polaris* 
Di 14-01 Ontdeklab groep 1/2a 

Vergadering GMR 
Vr 17-01 INFO #9 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
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Co-creaties groep 8 en het Fablab 
Je kunt alles maken wat je wilt! Met dit motto hebben de 
kinderen van groep 8 samen met het Fablab zich de 
afgelopen weken gebogen over het maken van nieuwe 
kerstversiersels. De kinderen hebben de meest mooie 
dingen bedacht en dit werd onder begeleiding van juf 
Ilona en Jan Dirk van het Fablab verder uitgewerkt. 
Gisteravond heeft u in ’t Klokhuis de resultaten van dit 
project kunnen bekijken;  
 
Zo was er onder andere een Koekoek Kerstman,  een 
kerstman die tevoorschijn kwam uit een doosje als je er 
voor langs liep. Met Lego Mindstorms werd dit geheel 
gebouwd en geprogrammeerd.  
 
Een groep meiden maakte koekjes van eigen deeg. De 
zelfontworpen 3d-geprinte vormpjes zorgden ervoor dat 
de 400 (!) koekjes die zij bakten voor de hele school 
dezelfde vorm hadden. Het was een hele klus, maar het 
resultaat mocht er zijn!   
 
Hij past niet door de brievenbus; de verlichte houten 
kerstkaart. Deze werd ontworpen, gescand en hierna 
gelaserd in hout in het Fablab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder werden er zuurstokken en kerstballen ontworpen. 
Deze werden gemaakt met behulp van de 3d-printer en de 
lasersnijder. De bijbehorende lichtjes en liedjes werden 
geprogrammeerd met behulp van de Microbit.  
 
Waar de uiteindelijke producten heel mooi zijn geworden, 
hebben wij nog meer genoten van het hele proces; het 
samenwerken, de creativiteit van de kinderen en de 
ontzettend grote betrokkenheid. Wat hebben we met 
elkaar ontzettend veel geleerd! Suzanne heeft een filmpje 
gemaakt van het hele proces, klik hieronder om deze te 
bekijken.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordopbrengst voedselbank! 
Indrukwekkend wat jullie allemaal verzameld hebben! 
Dankzij alle goede gaven is het voorraadpeil weer 
behoorlijk opgekrikt en kunnen we onze klanten in de 
komende periode een goed gevuld pakket blijven aanbieden. 
Bedankt allemaal! 
 
Vervangingsproblematiek komt dichterbij 
De afgelopen week werden wij getroffen door een klein 
‘ziektegolfje’. Niet alleen de leerlingen, maar ook een 
aantal leerkrachten werd getroffen. U bent allemaal 
bekend met het lerarentekort en we merken dat dit steeds 
dichterbij komt. Kortlopende vervangingen zijn steeds 
lastiger te vervullen. Zonder dat wij op dit moment tegen 
grenzen aanlopen, willen we u toch voorbereiden op 
situaties die kunnen ontstaan.  
 
Hoe gaat De Poolster met vervangingen om? Bij ziekte 
wordt er een melding gemaakt bij ons 
personeelsbemiddelingsbureau en er wordt binnen het 
team gekeken of er parttimers bereid zijn om een extra 
dag te werken. Tot nog toe is het altijd gelukt om het op 
deze wijze op te lossen. Gelukkig vindt een heel aantal 
parttimers van onze school het niet erg om een extra dagje 
te werken. Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid om 
niet lesgevend personeel (directie, IB en 
onderwijsassistenten) in te zetten voor de klas.  
 
Mocht er een situatie ontstaan, waarin de eerder 
genoemde zoektocht geen resultaat oplevert, dan zal er 
gekeken worden hoe we de groep anders in de school op 
kunnen vangen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een 
groep te verdelen over andere groepen. Maar u zult 
begrijpen dat dit voor de continuïteit van het onderwijs 
geen oplossing is. In het uiterste noodgeval kan het 
voorkomen dat wij een groep vragen om thuis te blijven. 
In de nabije omgeving zien we dit steeds vaker 
voorkomen. Op onze school is dit tot nog toe nog niet aan 
de orde geweest, maar we houden ons hart vast.  
 
Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel? 
Na de kerstvakantie wordt er in alle groepen gestart met 
het derde thema van Leefstijl. Een kind kan meestal nog 
niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om 
gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren 
herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om 
kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens 
en ze te leren die van anderen te herkennen. Kinderen 
leren dat ze emoties mogen hebben en dat ze ook mogen 
zeggen dat ze boos of verdrietig zijn. 
 
Via de onderstaande linkjes kunt u de bijbehorende 
ouderbrieven bekijken: 
Ouderbrief groep 1 en 2 
Ouderbrief groep 3 
Ouderbrief groep 4 
Ouderbrief groep 5 
Ouderbrief groep 6 
Ouderbrief groep 7 
Ouderbrief groep 8 
 
 
 
 
 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G1_2_thema3.pdf
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G3_thema3.pdf
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G4_thema3.pdf
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G5_thema3.pdf
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G6_thema3.pdf
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G7_thema3.pdf
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/syndeo_data/media/Leefstijl_ouderbrieven/G8_thema3.pdf
https://vimeo.com/380492426
https://vimeo.com/380492426
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Kraak de Borgenkluis 
Tijdens de activiteitenmiddag van RSG De Borgen 
mochten de kinderen proberen een kluis te kraken. Het 
lukte Thomas niet alleen om de kluis te kraken, hij deed 
dit ook nog eens als allersnelste. Afgelopen dinsdag werd 
hij tijdens de pauze door Sjoerd Louwers van De 
Ronerborg in het zonnetje gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerststukjes maken 
Waar de kinderen de afgelopen week allemaal 
kerststukjes hebben gemaakt, mochten wij vorige week 
woensdag met een deel van het team bij Geert en Willeke 
Barels kerststukjes maken. Met een instructie op maat 
kreeg iedereen het voor elkaar om met iets kerstigs 
huiswaarts te keren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Heel Kinderwereld bakt! 
December is de maand van tradities, zo ook in 
Speelgoedmuseum Kinderwereld. Sinds 2013 worden elk 
jaar weer in december de antieke fornuisjes en bordjes 
met bestekjes uit het depot gehaald. Zelf pannenkoekjes 
bakken tijdens de kerstvakantie in het speelgoedmuseum 
is uitgegroeid tot een succesvolle en smakelijke traditie. 
Gehuld in een heus bakkersschort mogen kinderen hun 
eigen pannenkoekjes bakken. De baksels worden 
geserveerd op bordjes van oude kinderserviesjes en 
besmeerd met jam, stroop of poedersuiker. Dat wordt 
smullen geblazen! 
 
Gedurende drie dagen kunnen er pannenkoekjes worden 
gebakken. 2e Kerstdag (do 26 dec), zondag 29 december 
en zondag 5 januari tussen 13.00 en 15.30 uur: 
pannenkoekjes bakken. 
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