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03-11-2006: Even voorstellen, de nieuwe 
directeur Jan Timmer. 
Afgelopen woensdag, 1 november j.l. ben ik 
officieel begonnen als directeur op de Mees-
ter de Vriesschool in Nieuw-Roden. Het 
schoolteam en de kinderen hebben mij ’s 
ochtends buitengewoon hartelijk ontvangen 
met bloemen, een prachtig lied en bemoedi-
gende welkomstwoorden, waarvoor mijn 
hartelijke dank. Graag zou ik mij alvast aan u 
voor willen stellen via de nieuwsbrief. 
 
Mijn naam is Jan Timmer, geboren te Coevor-
den, 47 jaar jong. Momenteel woon ik in 
Norg, samen met mijn vriendin Laura en 
twee kinderen Maartje (7 jaar) en Teun (4 
jaar).  
 
Ik ben vanaf 1983 werkzaam in het lager- en 
basisonderwijs en heb daar, op meerdere 
scholen, verschillende taken en functies uit-
gevoerd. Vanaf 1989 was ik lid van de school-
directie, eerst als adjunct directeur en later 
als directeur. Tot 1 november was ik direc-
teur op obs De Meenthe in Bovensmilde (± 
260 leerlingen). 
 
Daarnaast heb ik een aantal andere functies 
bekleed, waaronder die van coördinator van 
het samenwerkingsverband WSNS Assen en 
omstreken. Ook het interim directieschap is 
voor mij niet onbekend, ik ben op meerdere 
scholen als interim directeur werkzaam ge-
weest, met veel plezier en succes. 
 
Kinderen, leerkrachten, ondersteunend per-
soneel en ouders/verzorgers hebben een 
gemeenschappelijk doel, namelijk een goede 
school met een prettig leef- en werkklimaat. 
Dat doel bereik je niet alleen, dat is een 
kwestie van samenwerken. Gezien mijn erva-
ringen en indrukken tot nu toe heb ik er het 
volste vertrouwen in dat wij op de Meester 
de Vriesschool met vereende krachten aan 
de slag gaan om dat gemeenschappelijke 
doel te bereiken. 
 
25-11-2007: Zwaaiende ouders…? 
Woensdag jl. was de school omringd door 
een ploeg vriendelijk doch fanatiek zwaaien-
de ouders. Velen hebben vriendelijk terugge-
zwaaid maar uiteindelijk het bleek de 
‘lapploeg’ te zijn, moeders die alle ramen van 
binnen en van buiten hebben gelapt. Wij 
willen deze vriendelijke noeste werksters 
hartelijk bedanken voor hun inzet! 

25-01-2008: Aanschaf digitale schoolborden-
Wat is een digitaal schoolbord? Het digitaal 
schoolbord vervangt het klassieke zwarte 
schoolbord in de klas. Een beamer projec-
teert beelden op het bord. Deze beamer 
wordt weer aangestuurd door een gewone 
computer en alles wat wij op het computer-
scherm zien kan ook worden geprojecteerd 
op het digitale bord. Dit bord is interactief, 
menu’s en functies kunnen worden geacti-
veerd door te ‘klikken’ op het bord. 

De mogelijkheden van een digitaal school-
bord zijn ongekend. We kunnen er veel meer 
mee dan met het ouderwetse zwarte bord 
met krijtjes. Zo kunnen er websites worden 
getoond en gebruikt, muziekfragmenten 
worden beluisterd, presentaties worden ge-
maakt en nog veel meer. Omdat het digitale 
schoolbord gebruik maakt van een computer, 
kan alles worden bewaard en hergebruikt. 

T.z.t. wordt er een demonstratie gehouden 
voor geïnteresseerden. 

22-02-2008: Lentefeest & muziek 
Het lentefeest wordt dit schooljaar gehouden 
op vrijdag 18 april as. de voorbereidingen 
daarvan zijn inmiddels in volle gang.  

Een van de programmaonderdelen is het 
optreden van een kinderorkest. Jan Timmer 
gaat dit met de muzikanten voorbereiden en 
wil daar graag ondersteuning bij hebben van 
een of enkele muzikale ouders. De tijdsinves-
tering zal reuze meevallen. Interesse? Meer 
weten? Neem dan even contact op met Jan. 

19 –12-2008: Schoolorkest 
Wegens succes en heel veel plezier geprolon-
geerd: Het schoolorkest. Onlangs heeft een 
groepje muzikale ouders samen met Jan Tim-
mer de koppen weer bij elkaar gestoken om 
plannen te maken voor een vervolg op de 
muziekactiviteiten die vorig schooljaar zijn 
ontplooid. Veel kinderen hebben toen samen 
met ouders gezellig muziek gemaakt en een 
voorstelling gegeven tijdens de lentemarkt. 

Inmiddels is er in de klassen geïnventariseerd 
(groepen 3 t/m 8) en het orkest is behoorlijk 
uitgebreid. Na de kerstvakantie trommelen 
wij die kinderen bij elkaar om af te spreken 
hoe het verder gaat, kinderen die het betreft 
worden nader geïnformeerd zodat zij en hun 
ouders weten wat zij kunnen verwachten. 
 
01-11-2009: Bezuinigingsmaatregelen onac-
ceptabel 
Het is u wellicht bekend dat de gemeente 
Noordenveld 3,4 miljoen Euro moet bezuini-
gen. Afgelopen woensdag heeft college van 
Burgemeester & Wethouders het bezuini-
gingspakket bekendgemaakt. Daaruit blijkt 
dat nieuwbouw voor OBS Meester de Vries 
wéér met 2 jaar wordt opgeschoven, naar 
2014. Tevens geeft de wethouder van finan-
ciën aan in 2013 financieel zwaar weer te 
verwachten… Twee gezegden lij-ken hier van 
toepassing: Regeren is vooruitschuiven… en 
Na mij de zondvloed. 

De school acht deze maatregel onacceptabel 
en stelt alles in het werk om de raad ervan te 
overtuigen dat dit voorstel onacceptabel, 
onbegrijpelijk en onverstandig is. 

26-11-2009: Puinhoop door Rommelpieten 
Leuk hoor, die Sinterklaas met zijn Pieten 
maar Meester Jan Timmer is niet te spreken! 
Vanochtend kwamen de kinderen in de klas 
en het was me daar een puinhoop! De Rom-
melpieten waren flink tekeer gegaan. Wij 
proberen juist met elkaar om de school een 
beetje netjes te houden en dan gooien de 
Pieten roet in het eten, daar zijn wij niet van 
gediend. Meester Jan gaat met Sinterklaas 
praten over het gedrag van de Pieten. Er zat 
wel wat lekkers in de schoen, dat was na-
tuurlijk een aangename verrassing. 
 

19-02-2010: Verslag bezoek onderwijsin-
spectie 
Zoals eerder gemeld heeft de onderwijsin-
spectie in december 2009 de school bezocht 
om vast te stellen hoe het met de kwaliteit 
van het onderwijs op OBS Meester de Vries is 
gesteld. De bevindingen van de inspectie zijn 
beschreven in een voorlopig verslag en dit 
verslag is vorige week besproken in de MR. 
Uit het verslag blijkt dat OBS Meester de 
Vries op alle hoofdindicatoren ‘groen’ scoort 
en dat de kwaliteit van het onderwijs op orde 
is. Om die reden wordt het aan de school 
toegekende ‘basisarrangement’ gehand-
haafd. 

Ook heeft de inspectie aanbevelingen gedaan 
t.a.v. drie relatief kleine verbeterpunten, 
namelijk het opstellen van ontwikkelperspec-
tieven voor leerlingen en aanscherping m.b.t. 
analyse en formulering van zorgplannen. De 
komende tijd wordt daar met voorrang aan-
dacht aan besteed, zie ook het jaarplan. 

18-06-2010: De bikkels van de groepen 7 
Soms zit het mee en soms zit het tegen… 
Vorige week gingen de kinderen in de groe-
pen 7 op schoolkamp, naar de Veenhorst in 
Midlaren. Prachtige locatie. Midden in de 
eerste nacht echter ging het alarm af. De 
leiding reageerde zeer adequaat; voordat de 
kinderen het wisten stonden ze buiten in hun 
pyjama of nachtjapon, in het donker, in de 
regen, in oorverdovend lawaai. Gelukkig 
bleek het loos alarm maar u kunt zich voor-
stellen dat de schrik er even flink in zat en 
dat van slapen die nacht niet veel terecht 
kwam. 

Ten tijde van het alarm zat meester Jean Ma-
rio in het ziekenhuis, hij bleek tijdens het 
voetballen ’s middags een gebroken pols te 
hebben opgelopen. Al met al hebben de kin-
deren en de leiding enorm veel veerkracht 
getoond. Zij hebben er – ondanks enkele 
tegenslagen – een leuk schoolkamp van ge-
maakt en dat is een compliment waard. Ech-
te bikkels! De kinderen hebben het kamp in 
stijl afgesloten, op de terugreis zat het wéér 
tegen: De wind… 

26-11-2010: Muziekouders Maestro de Vries 
gezocht 
Zoals vele ouders en leerlingen weten heb-
ben we sinds 3 jaar op OBS Meester de Vries 
een enthou-siaste muziekgroep. Ieder jaar 
kunnen leerlingen die een instrument bespe-
len zich aanmelden voor de ‘Maestro de 
Vries’ uitvoering. In groepen van tussen de 4-
10 kinderen wordt dan een maand of 2 geoe-
fend onder leiding van een aantal muziekou-
ders, met als apotheose eerst overdag een 
optreden in en voor de hele school, en dan ’s 
avonds voor ouders, vrienden en bekenden. 
Het optreden vorig jaar in de Winsinghof was 
een echt feest voor alle deelnemers en be-
zoekers, in 2011 hopen we dat te over-
treffen! In januari zullen we de inschrijving 
weer openen en de groepjes indelen. Daarna 
beginnen we te oefenen voor het optreden 
rond eind april.    

Daarnaast hebben we met onze gelegenheids
-ouder-band ook als begeleiders samen een 
hoop plezier. Momenteel zijn we met zijn 6-
en:  Jan Timmer (gitaar), Alies Winter 
(saxofoon/divers slagwerk), Marga Ray 
(blokfluit), George Weghorst (contrabas), 
Ron Schrijver (keyboard / gitaar / djembe / 
en nog veel meer), Marjolein Sinclair 
(thundertube, kerstbellen, enzovoort) en 
Ingrid Tieleman (piano).   Voor komend jaar 
kunnen we zoals gezegd wel wat extra ou-
ders gebruiken. Wat je speelt maakt niet uit, 
maar vooral op het strijkersfront (gitaar/
viool) en in de blazers-hoek zijn we momen-
teel relatief ‘onderbezet’ qua ouders. 

10 januari 2011: Mailinglist INFO 
Om praktische en economische redenen gaat 
de school binnenkort over tot het verstrek-
ken van de INFO per e-mail. Voorlopig krijgen 
de kinderen de papieren versie nog gewoon 
mee naar huis maar het is niet ondenkbaar 
dat deze op termijn verdwijnt, uitzonderin-
gen daargelaten. De INFO blijft overigens 
rechtstreeks te openen (en te printen) via de 

website van school, onder Direct naar… op 
de Startpagina of op de pagina Nieuws. 

Het inschrijven op de digitale INFO is een 
fluitje van een cent. Op de startpagina van 
onze website vindt u in de rechterkolom - 
onder de zoekfunctie - een tekstvenster en 
een verzendknop. Tik uw e-mailadres in en 
druk op de verzendknop. Vervolgens ont-
vangt u een mailtje met een bevestigings-
linkje, bevestig de inschrijving en klaar is 
Kees. 

23 september 2011: Eerste activiteiten bouw 
nieuwe school 
Afgelopen week is een begin gemaakt met de 
bouw van de nieuwe school. Er is een bouw-
inrit gemaakt en de eerste piketpaaltjes zijn 
geslagen. Peter Smid (lid van de OV) is bereid 
een mooie fotoreportage te maken van het 
nieuwbouwproces. De reportage wordt in 
verschillende fasen getoond op de website 
van school. 

De werkgroep verkeer is dinsdagavond jl. 
bijeen geweest om verder te praten over de 
inrichting van het ‘verkeersplein’ Eikenlaan – 
Dorpsstraat – Esweg – Zevenhuisterweg, het 
gebied tussen dit plein en de school, de par-
keervoorzieningen en de kiss and ride zone. 
De plannen van dit gebied zijn nu vastgesteld 
en op woensdag 26 oktober aanstaande zal 
er een inloopavond worden georganiseerd 
op school, voor ouders en omwonenden. U 
ontvangt daarvoor t.z.t. een uitnodiging. 

25 november 2011: Wat hebben honden en 
fietsen gemeen? 
Niets. Behalve dan dat de afspraken hierom-
trent weer een beetje dreigen te verwateren. 
Daarom helpen wij u eraan herinneren dat: 
- Honden niet zijn toegestaan op het school-
plein. 
- Het niet is toegestaan om te fietsen op het 
schoolplein. 

27 januari 2012: Feestje nieuwe school 
Nu al? Jazeker! Dinsdagmiddag 17 januari jl. 
vertrok een bonte stoet van ongeveer 400 
kinderen, leer-krachten en hulpouders naar 
de bouwplaats om stenen te brengen. Elke 
leerling heeft een steen met zijn / haar 
naamkaartje erin afgeleverd bij de metsel-
plaats en inmiddels zijn de stenen op ver-
schillende plaatsen in de muren van de 
school verwerkt. 

Tijdens dit feest waren de burgemeester 
(met ambtsketen) en wethouders, raadsle-
den en veel andere gasten present om de 
school van harte geluk te wensen met het 
nieuwe gebouw. De heren W. van Wijhe en 
A. Doornbos (gemeentesecretaris) hebben 
elk hoogstpersoonlijk een steen gemetseld 
en zij hebben dat gelukkig uitstekend ge-
daan, de school staat nog steeds waterpas… 

Na een toespraak van de burgemeester zijn 
er honderden ballonnen de strak blauwe 
lucht in gegaan, een prachtig gezicht! Er zijn 
al veel kaartjes teruggestuurd, voornamelijk 
uit Duitsland. Op vrijdag 3 februari wordt de 
balans opgemaakt en worden de prijswin-
naars bekend gemaakt. 

De prijswinnaars krijgen op dinsdag 7 februa-
ri hun prijs uitgereikt, op de bouwplaats. 

Na de feestelijke plichtplegingen ontvingen 
alle leerlingen een mooi oranje rugtasje van 
het gemeentebestuur. Dat tasje komt goed 
van pas als er daadwerkelijk wordt verhuisd. 
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8 juni 2012: Voorstelling schoolorkest Maes-
tro de Vries 
Gisteravond heeft het Maestro de Vries or-
kest (een kleine 50 leerlingen in de groepen 4 
t/m 8 en een groep enthousiaste muziekou-
ders) een prachtige voorstelling gegeven in 
de Winsinghof te Roden. De kinderen en 
hulpouders hebben – met veel plezier en 
enthousiasme – veel eigen tijd in gestoken in 
de voorbereiding maar het resultaat was er 
ook naar, formidabel! Binnenkort zijn foto’s 
te bekijken van de voorstelling op de website 
van school.  

Alle orkestleden en hulpouders hartelijk dank 
voor jullie inzet! 

Het Maestro de Vries Orkest bestaat 5 jaar 
en vanwege ‘plezier, succes en enthousias-
me’ zijn we nog lang niet van plan om er mee 
te stoppen. Volgend jaar kunnen belangstel-
lende leerlingen en hulpouders (!) zich weer 
melden bij het orkest, nieuwe ronde, nieuwe 
kansen! 

13 juli 2012: Onthulling nieuwe naam school 
Maandag 9 juli vertrok een enorme stoet 
kinderen 'goed gemutst' naar het nieuwe 
schoolgebouw om de onthulling van de nieu-
we naam bij te wonen. Jammer genoeg was 
de wind ons een slag voor (het doek is vlak 
voor de onthulling los gewaaid) maar dat 
mocht de pret niet drukken. Kinderen in 
groep 8 hebben met ‘lopende letters’ ver-
schillende woorden uitgebeeld en zijn uitein-
delijk op de definitieve naam ‘OBS De Pool-
ster’ uitgekomen. Op de website van school 
staan foto’s van deze vrolijke happening. 

19 oktober 2012: Schitterend openingsfeest 
Dinsdag 16 oktober vond de officiële opening 
plaats van onze nieuwe school. Het is een 
fantastisch feest geworden. 's Ochtends ver-
trok een bonte stoet met feestmuziek door 
het dorp en door de buurt. Daarna werd de 
school geopend door Morgan Bazuin (jongste 
leerling) en Rick Mulder (oudste leerling), 
met een enorme toverstaf en sprongen de 
kinderen over de rode loper de nieuwe 
school c.q. een nieuw tijdperk in. Vervolgens 
was er feest met o.a. fantastische voorstellin-
gen van Hilbert Geerling. Vanaf 16:00 uur 
was er een receptie voor genodigden, waar-
onder burgemeester van der Laan en wet-
houder Keizer. De openingshandeling was 
verpakt in een prachtig muziekstuk dat werd 
gespeeld door het schoolorkest. Het muziek-
stuk vloeide over in het zingen van ons nieu-
we schoollied, zowel de orkestkinderen als 
de koorkinderen hebben dat fantastisch ge-
daan, het was prachtig! 's Avonds was er 
Open Huis en het was ongelooflijk druk (de 
parkeerplaatsen waren vol en de auto’s ston-
den over een behoorlijke lengte geparkeerd 
in de berm aan de Zevenhuisterweg) en ge-
zellig. Veel gehoorde kreet: Ik had het niet 
willen missen, een dag om nooit te vergeten. 

Directeur Jan Timmer gaf in zijn toespraak 
aan erg trots te zijn op de nieuwe school. Hij 
sprak over een ‘mooie nieuwe jas’ maar dat 
hetgeen wat in de jas zit nog belangrijker is. 
De sfeer, de cultuur en het karakter van de 
school zijn geweldig. Deze kenmer-ken wor-
den bepaald door een goed samenspel tus-
sen teamleden, kinderen en ouders. 

Jan Timmer is even zo trots op de enorme 
inzet, hulp en betrokkenheid van ouders en 
andere sympathisanten, want daar kan de 
school mee verder. 

1 maart 2013: Fusie OBS Steenbergen en OBS 
De Poolster 
Afgelopen maandag hebben de medezeggen-
schapsraden van OBS Steenbergen en OBS 
De Poolster om de tafel gezeten, samen met 
de directeuren van beide scholen. Daar zijn 
alle aspecten die met een mogelijke fusie van 
beide scholen te maken hebben besproken. 
Dit proces wordt begeleid door een extern 
deskundige die ervaring heeft met het fuse-
ren van scholen. Uitkomst van deze avond is, 
dat iedereen positief staat tegenover een 

fusie van beide scholen. Momenteel worden 
er 2 trajecten gevolgd, te weten een formeel 
traject en een praktisch traject. Beide trajec-
ten worden uiterst zorgvuldig doorlopen. 

23 augustus 2013: Start nieuw schooljaar 
Maandag 19 augustus jl. startte voor de kin-
deren, ouders en leerkrachten op OBS De 
Poolster het nieuwe schooljaar. Altijd een 
spannend moment, zeker voor kinderen die 
nieuw zijn op school, waaronder nieuwe 4-
jarigen, ‘zij-instromers’ i.v.m. een verhuizing 
en natuurlijk ‘de fusiekinderen’ van OBS 
Steenbergen. Aan het eind van deze week 
zijn de gezichten al minder gespannen en 
breekt de lach door. 

Ook voor de nieuwe collega’s van OBS Steen-
bergen is het spannend, zij moeten er hard 
aan trekken om hun draai weer te vinden en 
te wennen aan de nieuwe situatie. 

Gezien alle waarnemingen en signalen van 
kinderen, ouders en leerkrachten zijn wij er 
van overtuigd dat iedereen snel zal wennen 
en zijn plek zal vinden op school. Wij wensen 
iedereen een leuke en leerzame tijd op OBS 
De Poolster. 

20 december 2013: Positieve evaluatie fusie 
Steenbergen 
Met ingang van dit schooljaar is OBS Steen-
bergen gefuseerd met OBS De Poolster. Re-
gelmatig wordt er tussendoor geëvalueerd 
hoe ‘de integratie’ verloopt en na een aantal 
evaluatiemomenten kunnen we vaststellen 
dat het beeld bij kinderen, ouders en leer-
krachten zeer positief is. 

7 maart 2014: Onderwijsinspectie tevreden 
over De Poolster 
De onderwijsinspectie bracht gisteren een 
bezoek aan De Poolster voor een kwaliteits-
onderzoek, het zogenaamde 
‘basisarrangement’. Een school komt in het 
basisarrangement als de zaakjes goed op 
orde zijn en in dit kader wordt de school eens 
in de 4 jaar bezocht. Deze keer kwam onze 
school ook in aanmerking voor een zoge-
naamd ‘Stelselonderzoek’. Dit wil zeggen dat 
er, naast het basisarrangement, aanvullend 
onderzoek is gedaan naar tal van andere 
schoolzaken. Een deel van de aanvullende 
informatie wordt gebruikt voor het onder-
wijsjaarverslag van de onderwijsinspectie. 
Voor het Stelselonderzoek worden willekeu-
rig scholen geselecteerd, in heel Nederland. 

Twee inspecteurs hebben gisteren groepen 
bezocht, schooldocumenten geanalyseerd, 
de klassen- en schooladministratie bekeken 
en gesprekken gevoerd met leerkrachten, 
het zorgteam en de directie. Uit het monde-
linge eindverslag kwam naar voren dat de 
inspectie tevreden is over de school. Er zijn 
enkele verbeterpunten opgemerkt. Deze 
punten zijn voor de school herkenbaar en 
sluiten aan bij de reeds geplande ontwikke-
lingspunten. Kortom, niet alleen de inspectie 
maar ook het schoolteam is dik tevreden. Het 
officiële rapport zullen we over een aantal 
weken ontvangen, het zal vervolgens eerst in 
de medezeggenschapsraad worden bespro-
ken. 

3 november 2014: Dag van de leraar 
Je kunt het zo gek niet bedenken of er be-
staat “een dag van de…” voor. Zo heb je de 
dag van de garnaal, de dag van de stilte, de 
dag van de kalknagel etc. Het kalenderjaar is 
te kort! 

De dag van de leraar bestaat ook (5 oktober). 
Op deze dag worden de leraren in het zonne-
tje gezet, om de aandacht te vestigen op alle 
goede dingen die zij doen en als blijk van 
waardering voor hun enorme inzet. OPO 
Noordenveld besteedt elk jaar aandacht aan 
DDVDL en dat wordt zeer op prijs gesteld 
door de leraren.  

Dit schooljaar gingen drie schooldirecteuren 
(Han Kemker, Coos Boerma en Jan Timmer) 
op 3 oktober in een gelegenheidsorkestje ‘op 
tournee’. Zij legden een bliksembezoek af op 

alle openbare basisscholen van Noordenveld, 
om de leraren op muzikale wijze een klein 
cadeautje te overhandigen (stormparaplu). 

23 januari 2015: Bezoek auditors 
Afgelopen dinsdag bezochten 2 directeuren 
van andere scholen onze school om een audit 
uit te voeren, een onderzoek naar de kwali-
teit van het onderwijs, zoals de onderwijsin-
spectie doet. Deze audit houdt verband met 
een opleiding die Jan Timmer (directeur van 
de Poolster) ook doet, ook hij heeft vorige 
week een school bezocht voor een audit. 

Het was geen verrassing dat het auditteam 
een positieve indruk kreeg van De Poolster, 
daarnaast zijn er een paar kleine puntjes be-
sproken die voor verbetering vatbaar zijn. 

24 april 2015: Schoolschaken 
Van De Poolster deden dit jaar voor het eerst 
2 teams mee aan het school-schaak-toernooi 
van Noordenveld. Onze teams hebben 
slechts 6 basis-lessen gevolgd en hebben het 
echt geweldig gedaan. Team 2 werd 6e en 
team 1 werd 3e, van de 20 teams. Heel erg 
knap! 

22 mei 2015: De Poolster voorloper landelijk 
project MvO&W 
De komende dagen wordt u via de landelijke 
en regionale media geïnformeerd over een 
landelijk project van het Ministerie van On-
derwijs en Wetenschappen genaamd ‘Impuls 
Muziekonderwijs. 

Eind vorig jaar maakte minister Bussemaker 
bekend dat zij tot 2020 € 25 miljoen extra 
geeft aan muziek-onderwijs op scholen, 
waarmee de deskundigheid van leerkrachten 
kan worden vergroot. Met het extra geld 
kunnen scholen de mensen voor de klas trai-
nen in het geven van muziekonderwijs en 
samenwerken met voor- en naschoolse voor-
zieningen zoals peuterpeel-zalen en BSO’s en 
partijen uit het muziekveld, zoals muziek-
scholen, harmonieën, brassbands, fanfares, 
orkesten en poppodia. 

Wij zijn verheugd en trots op het feit dat De 
Poolster uit honderden aanmeldingen is ge-
selecteerd als 1 van de 15 ‘vroege starters’ in 
Nederland. Deze scholen hebben een voor-
beeldfunctie voor andere scholen. Op 21 mei 
maakte minister Bussemaker op feeste-lijke 
wijze bekend welke scholen dat zijn. 

T.z.t. informeren wij u nader over de concre-
te invulling van het programma. 

19 februari 2016: Open Huis OBS De Poolster 
druk bezocht 
Afgelopen woensdag hield De Poolster ‘Open 
Huis’, met name voor ouders van kinderen 
die een leuke en geschikte school zoeken 
voor hun kind. De belangstelling en opkomst 
was dit jaar aanmerkelijk groter dan voor-
gaande jaren, wij beschouwen dat als een 
bemoedigend signaal. 

Wij hebben gezamenlijk (kinderen, leerkrach-
ten en directie) met plezier laten zien wat we 
‘in huis hebben’ en we zijn natuurlijk ook erg 
trots op het huis op zich, het prachtige nieu-
we schoolgebouw. Zonder dat zij er erop 
rekenden hebben ook hulpouders een steen-
tje bijgedragen, hartelijk dank daarvoor! 

24 juni 2016: Geschikte kandidaat invulling 
directietaken 
Johan Boelman, een van de twee algemeen 
directeuren van Openbaar Primair Onderwijs 
Noordenveld (OPON), gaat met ingang van 
volgend schooljaar met pensioen. Jan Tim-
mer gaat een deel van zijn taken overnemen, 
te weten beleidszaken Passend Onderwijs en 
Kwaliteitszorg. Daarnaast gaat hij Albert Ei-
sing, de andere algemeen directeur van 
OPON, vervangen bij diens afwezigheid. 

Dit betekent dat Jan met ingang van volgend 
schooljaar drie dagen per week werkzaam zal 
zijn op De Poolster. Voor de invulling van de 
andere twee dagen is een sollicitatieprocedu-
re gestart. Vorige week vrijdag zijn er ge-
sprekken gevoerd met drie kandidaten en 

een kandidaat stak daar met kop en schou-
ders bovenuit. De commissie (Marc Brink, 
Ilona Koning, Suzan Peeters en Jan Timmer) 
is unaniem van mening dat deze kandidaat 
geschikt is voor de functie ‘waarneming di-
rectietaken’, de betreffende kandidaat wordt 
dan ook benoemd. Volgende week stelt hij 
(…) zich, eerst via de INFO, aan u voor. 

2 september 2016: 5-gelijke dagen rooster 
Zoals u allemaal deze week heeft kunnen 
ervaren geldt vanaf maandag jl. op onze 
school het 5-gelijke dagen rooster. Alle kin-
deren gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar 
school. Tussen de middag blijven zij op 
school om te lunchen en te pauzeren. On-
danks het gewisselde dagritme zijn de eerste 
ervaringen zeer positief, alsof het nooit an-
ders is geweest. Met name de rust en de 
snelheid waarin de leerlingen weer in de 
‘leermodus’ komen wordt als zeer prettig 
ervaren.  

Op basis van positieve ervaringen elders in 
het land is op school afgesproken om tussen 
de middag tijdens het eten de eerste 5 minu-
ten ‘absolute stilte’ in acht te nemen. Dit 
heeft niets te maken met een geloofs-
overtuiging of strengheid, het gaat ons om 
het positie-ve psychologische aspect: een 
kort moment van ‘geen geluid’ / bezinning is 
rustgevend. Prettige bijkomstigheid is dat de 
kinderen rustig maar vlot eten en drin-ken. 

2 juni 2017: ‘Muziek In De Klas’  
De toppers van ons orkest mogen deel gaan 
nemen aan de auditie voor het televisiepro-
gramma Lang leve de muziek show. Op 20 
juni gaan wij met het orkest naar Sneek om 
nogmaals ons slotnummer New Age ten ge-
hore te brengen. Vooraf komt er een 
‘vliegende brigadier’ naar onze school om ons 
te helpen met de voorbereiding. Wij zien dit 
als een mooie erkenning voor de uitstekende 
verrichtingen van ons schoolorkest (en –
koor)! 

30 juni 2017: Maestro Polaris on tour 
En toen was het dan eindelijk zover, vorige 
week dinsdag mocht ons schoolorkest, onder 
leiding van Gert Meiborg, komen auditeren 
voor de Lang leve de muziek show in Het 
Atrium te Sneek. Voor een drie-koppige jury 
mochten onze talenten hun kunsten verto-
nen. Het jurycommentaar loog er niet om: 
“Ik vond dit super, super tof!” – Iris Kroes 
(oud-winnares The voice of Holland). “Ik zie 
echt een professioneel orkest!” – Willem van 
der Kroes (slagwerkdocent en drumlid ver-
schillende bands). “Jullie speelden allemaal 
onwijs gelijk, iedereen speelde heel goed 
samen.” – Kirsten Michel (singer-songwriter) 

De kinderen hebben het fantastisch gedaan 
dus! Een bekroning op een heel mooi muzi-
kaal project, dat zonder de hulp van alle mu-
ziekouders en uiteraard onze dirigent en 
componist van het eerste uur Ron Schrijver 
en Gert Meiborg (stand in) niet mogelijk was 
geweest. 

6 november 2017: Muziek, muziek en nog 
eens muziek 
De afgelopen dagen werd er weer volop ge-
musiceerd in de verschillende groepen. On-
der andere violisten (groepen 3), fluitisten 
(groepen 4), trompettisten (groep 6) en 
boomwhackers (groep 4B/5A) lieten hun 
klanken schallen door de school. Daarnaast 
werd er voor De Lang Leve de Muziek Show 
een geluidsopname gemaakt van het num-
mer van ons orkest. 

6 juli 2018: Afscheid Jan Timmer 
Zoals u allemaal weet zal Jan Timmer aan het 
eind van dit schooljaar De Poolster gaan ver-
laten. Dit kunnen we uiteraard niet zonder 
slag of stoot laten gebeuren.  Op vrijdag 13 
juli zullen de kinderen tijdens de schooldag 
afscheid van Jan nemen. Aansluitend worden 
alle ouders tussen 14.00 uur en 15.30 uur in 
de gelegenheid gesteld om Jan de hand te 
schudden en een babbeltje te maken. U bent 
van harte uitgenodigd. 
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