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De laatste schoolweek 
Het was wederom een bijzonder schooljaar waarin een 
groot aantal activiteiten geen doorgang heeft kunnen 
vinden. Heel erg jammer, want juist tijdens deze 
activiteiten buiten de klas kom je nader tot elkaar en 
leer je elkaar ook op een andere manier kennen. De 
kinderen hebben dit gemist, wij hebben dit gemist, de 
ouders hebben dit gemist, kortom; we hopen met elkaar 
dat we een andere tijd tegemoet gaan.  
 
Om toch nog voor een deel aan deze gezamenlijke 
behoefte tegemoet te komen, hebben wij (delegaties 
uit de OV en het team) ons de laatste weken gebogen 
over activiteiten die we wel met elkaar kunnen 
ondernemen. En we denken dat we hier goed in zijn 
geslaagd! De laatste schoolweek zullen we een tweetal 
grote activiteiten organiseren met als thema; Reizen 
door de wereld. 
 
Op dinsdag 6 juli vinden de Olympische Spelen plaats. Er 
zal een gezamenlijke opening plaatsvinden en hierna zal 
iedere groep allerlei verschillende sporten gaan doen. 
De groepen 1 t/m 4 volgen clinics van verschillende 
sportverenigingen uit de omgeving en de groepen 5 t/m 
8 gaan met hun groep onderling allerlei 
sportwedstrijden spelen. ⟫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⟫ Op donderdag 8 juli vindt er een speciale editie van 
Dans in School plaats. We hebben het schooljaar 
dansend geopend  en zullen deze ook weer dansend 
afsluiten. De kinderen gaan deze dag onder begeleiding 
van dansinstructeurs een dans voorbereiden die hoort 
bij hun land. Aan het eind van de dag zullen de groepen 
voor elkaar gaan optreden. We zijn nog aan het 
onderzoeken of we hier ouders bij kunnen uitnodigen, 
hierover hoort u later meer.  
 
 

De laatste schooldag zullen we op een passende manier 
afscheid gaan nemen van onze schoolverlaters. Hoe? 
Dat houden we nog even geheim.  
 
Over de kop!?!  
Dat klinkt als een opdracht tijdens de lessen van 
meester Harry. Of gaat het misschien toch over de 
kinderen van groep 8 die zich een slag in de rondte 
oefenen voor hun afscheidsmusical? Of heeft het toch 
te maken met de Achtbaan Challenge waarover de 
musical Over de kop gaat? We gaan het de komende 
week allemaal zien, spannend… Zal Tessa de mooiste 
achtbaan ontwerpen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 25-06 INFO #19 
Ma 28-06 Reguliere start- en eindtijden 

Oudergesprekken week 2 
Wo 30-06 Wisselmiddag 
Do  01-07 Afscheidsmusical groep 8 
Vr 02-07 Afscheidsuitje groep 8 

Rapporten mee 
Di 06-07 Olympische Spelen 
Do 08-07 Dans in School 
Vr 09-07 INFO #20 

Laatste schooldag; alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
https://vimeo.com/448665745
https://vimeo.com/448665745
https://vimeo.com/448665745
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://www.obsdepoolster.com/maatregelen-corona
https://www.obsdepoolster.com/maatregelen-corona
https://www.obsdepoolster.com/maatregelen-corona
https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender


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

Schoolfoto’s 
Vandaag heeft u via de mail de groepsfoto van uw kind 
ontvangen. De komende week bent u in de gelegenheid 
om via school hier een afdruk van te bestellen. Volgend 
schooljaar hopen we ook weer portretfoto’s te kunnen 
laten maken.  

 
Gezond ondernemerschap 
De leerlingen van plusgroep 6 hebben bewezen goede 
ondernemers te zijn. Vanuit de plusgroep hebben ze de 
opdracht Mijn marktkraam gekregen. De leerlingen 
moesten marktonderzoek te doen, zodat ze een product 
zouden kiezen waar winst op te behalen valt. Hierna 
moesten ze deze maken en uiteraard aan de man 
brengen. Natuurlijk moesten daar de nodige 
formulieren voor ingevuld worden, zoals inkooplijsten, 
kostenberekeningen, resultatenrekeningen etc. 
 
Omdat wij een gezonde school zijn, hebben de 
leerlingen bedacht om gezonde broodjes, wraps en 
fruitcocktails te maken. Leerkrachten konden hun 
bestelling plaatsten en er was een grote afname! De 
‘koeriers’ brachten coronaproof en vliegensvlug de 
bestellingen naar hun afnemers, DHL is er niets bij. Van 
de winst worden smartgames gekocht voor beide 
groepen 6, zo hebben alle kinderen er profijt van. 
Natuurlijk verhuizen de spellen volgend schooljaar, met 
de klas mee, naar groep 7. Top gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag verkiezingen MR 
In de afgelopen week heeft u uw stem uit kunnen 
brengen voor de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad. De betrokkenheid bij OBS De 
Poolster is groot. Dit blijkt uit de drie kandidaten voor 
de MR én de vele stemmen die door u zijn uitgebracht. 
Het heeft geresulteerd in twee nieuwe leden van de MR; 
we heten Haye Jukema en Henk-Jan Oosterbeek van 
harte welkom in de MR.  
 
Etentje oudervereniging 
Gisteravond was er een afsluitend etentje van de 
oudervereniging. Vanaf de zijlijn zijn zij dit jaar bij een 
heel aantal activiteiten betrokken geweest. We hopen 
dat we de oudervereniging komend schooljaar weer iets 
vaker in de school mogen begroeten. Juf Jannie werd na 
vele jaren trouwe dienst in de OV nog even extra in het 
zonnetje gezet, omdat zij zoals u weet aan het eind van 
het schooljaar afscheid zal gaan nemen van onze school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevredenheidslijst 
In de maand april bent u allemaal in de gelegenheid 
gesteld om een uitgebreide tevredenheidslijst over de 
school in te vullen. Wij zijn trots op het eindcijfer dat we 
van u gekregen hebben; een 8,4! Daarnaast nemen we 
de ontvangen feedback mee in onze 
schoolontwikkeling, bedankt hiervoor. De resultaten 
zijn besproken met het team en de MR. 
 
Plattegrond 
Zoals beloofd ontvangt u nog de plattegrond voor het 
komend schooljaar. Omdat we het komend jaar gaan 
starten met 15 groepen in plaats van 14, zal de skybox 
ook worden ingezet als klaslokaal. Hiervoor zal er in de 
zomervakantie een wand met ramen en een deur 
geplaatst worden tussen de gang en het lokaal. De 
plusklas van juf Paulien verhuist naar het ontdeklab. Klik 
hier voor een vergrote versie van de plattegrond  
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Verkeersbrigadiers gezocht 
We zoeken voor het komend schooljaar nog 
verkeersbrigadiers voor woensdag- en vrijdagmiddag. 
Als verkeersbrigadier zorg je ervoor dat onze kinderen 
veilig het kruispunt van de Zevenhuisterweg /Esweg / 
Dorpsstraat / Eikenlaan kunnen oversteken. Dit is een 
zeer onoverzichtelijk kruispunt, waar veel zwaar verkeer 
over heen gaat en vaak te hard gereden wordt. 
 
Kun je één keer per week van 8:15-8:30 uur, of van 
14:00-14:15 uur hier als verkeersbrigadier helpen? Dan 
zou dit fantastisch zijn! Maar ook als je één keer in de 
twee weken kan, of je als invaller wilt aanmelden, ben je 
van harte welkom! 
 
Vragen? 
Ben jij die nieuwe enthousiaste ouder die we zoeken, of 
wil je eerst wat meer informatie, neem dan contact op 
met Bart van Bergen of één van de verkeersouders. 
 
Diana Jansen 
Andrea Hurley (06-46204729) 
Sandra de Zwart 
 
Geheime missie 
De kinderen van groep 5b/6a kregen vanochtend een 
geheime missie. Er waren namelijk 4 spionnen in hun 
midden. Door allerlei verschillende opdrachten konden 
de kinderen ontdekken wie de spion was, hiervoor 
moest wel goed onderzoek worden gedaan en goed 
samenwerken was uiteraard ook belangrijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zomerchallenge 
Doe mee aan de Zomerchallenge en spring in de 
zomervakantie zoveel mogelijk met opa en/of oma op 
de fiets. Samen fietsen is gezellig, fijn én goed voor je 
gezondheid. 
 
De Zomerchallenge bestaat uit drie opdrachten die je 
uitdagen zoveel mogelijk te fietsen. Je gaat: 
- Plaatsnamen sprokkelen 
- Een verhalentocht beleven 
- Bingo spelen 
 
Opgeven kan via www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe  

 
Doe mee met de Avond4daagse - Home Edition! 
Ook in Roden en omgeving is er veel belangstelling voor 
de Home Edition van de Avond4daagse. Al vele kinderen 
en volwassenen gingen de afgelopen weken op pad en 
kregen een mooi medaille uitgereikt. Maar het weer zat 
natuurlijk niet altijd mee. En daarom wordt de 
Avond4daagse - Home Edition verlengd tot en met 31 
juli! Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je wel graag 
vier dagen wandelen? De zon schijnt volop dus schrijf je 
alsnog in via www.avondvierdaagseroden.nl    
 
Het is niet nodig vier dagen achterelkaar te lopen. Daar 
heb je twee weken de tijd voor. En je mag overdag of in 
het weekend op pad. Op de site van de Avond4daagse 
Roden staan mooie 5 en 10 km routes. Maar je kunt ook 
zelf een route maken via de app van eRoutes.  
 
Als beloning ontvang je de enige echte originele 
Avond4daagse medaille en natuurlijk het mooi bandje 
van De Krant. Doe dus mee en meld je snel aan! 

 
 

In en uit de buurt 
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