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NOVA VOOR DE MAAND              november                 SCHOOLJAAR 2022 / 2023 

 
 
De herfst met al zijn prachtige kleuren, maar ook met regenachtig en nat weer, heeft al aardig zijn 
intrede gedaan. De dagen worden korter en kouder. Tijd om het huis weer te vullen met kaarsjes, 
warme dekens en vooral gezelligheid. Met de Sint in aantocht kruipen we ook alweer langzaam 
richting de drukke decembermaand. 
Maar nu eerst vakantie, met onze vroege start van het schooljaar kijken veel kinderen hier 
reikhalzend naar uit! Geniet met elkaar van een gezellige week.      
 

Agenda voor de maand november 

01  Voorstellingen `Schitter` groepen 5 & 6 
04  Vandaag besteden we in alle groepen op alle Laurentius scholen aandacht aan  
    duurzaamheid. 
   School sluit om 12.00 uur i.v.m. Laurentiusdag voor personeel. 
  Week van de Mediawijsheid 4 t/m 11 november `Like en cancel` 
07  Deze week worden er weer lootjes getrokken voor de Sintsurprises. 
  Voorlichting Social media groepen 7 & 8 
08  Rapport 1 gaat mee naar huis 
10  Oudergesprekken avond 1 
11  Uitlaatklep  
            13.05 uur: groepen E, 4B, 5B en 7B  
  13.45 uur: groepen D, 4A, 6B en 8B 
12  Landelijke intocht van Sinterklaas 
14  Oudergesprekken avond 2 
21  Safeschool groepen 6 & 7 
22  Safeschool groepen 8 
23  Schoen zetten  
24   Eerste werkdag van juf Laura V. in groep 6B 
  Pietengym in de Sterrenhal voor alle groepen 
25  Uitlaatklep 
  13.05 uur: groepen A, B, 3A, 5A en 7A  
  13.45 uur: groepen C, 3B, 6A en 8A 
30 Pietenochtend voor de groepen 1 t/m 4  
 
 

Telefoonnummers in Social Schools 

We merken dat het in de praktijk vaak erg handig is wanneer de 

telefoonnummers van alle ouders zijn toegevoegd aan Social Schools. 

Vooral als we bijvoorbeeld op excursie gaan (dan hoeven er geen 

papieren mee), maar ook als er iets aan de hand is in de gymzaal. 

Heeft u uw telefoonnummers nog niet toegevoegd aan uw account? 

Fijn als u dit nog even doet!  
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De nieuwe Poolsterretjes 

 

In november starten er weer 4 nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school! 

 

 

  A  Bente van Gameren    B  Jayden Paragh   
      Sol van der Perk    E  Gioia Straathof 
 

Vol verwachting klopt ons hart… 

Over drie weken is het zover, Sinterklaas komt weer in ons land! 

Vanaf maandag 7 november start het Sinterklaasjournaal, wat we ook 

dit jaar weer op De Poolster zullen volgen. Op zaterdag 12 november 

komt Sinterklaas aan in Nederland. De intocht is om 12.00 uur op NPO 

Zapp/NPO 3 live te volgen.  

Op De Poolster zijn we op de achtergrond al druk bezig met alle 

voorbereidingen. De Sint heeft al laten weten dat hij met de pieten 

ook dit jaar alle klassen een bezoekje zal komen brengen.  

Er staan weer de nodige activiteiten gepland in de Sinterklaasperiode. Alvast een aantal belangrijke 

data op een rijtje voor in de agenda: 

• Woensdag 23 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Zou u uw kind 

een schoen mee willen geven naar school?  

• Donderdag 24 november hebben alle groepen pietengym in de Sterrenhal. De kinderen 

mogen verkleed komen naar school (niet verplicht) en hebben allemaal een nepcadeautje 

nodig van thuis.  

• Woensdag 30 november is het pietenochtend voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 

4. Via Social Schools zal nog een oproepje worden geplaatst voor hulp op deze ochtend. Wilt 

u graag helpen, hou dan alvast een plaatsje vrij in uw agenda. 

• Maandag 5 december komt Sinterklaas ons een bezoekje brengen. De kinderen hoeven deze 

dag geen tussendoortje mee te nemen. Alle kinderen blijven over, dus de kinderen nemen 

van thuis hun lunch mee. De hele school is om 14.00 uur vrij. 

 

Wij wensen u alvast een heel gezellige Sinterklaastijd toe! 

Bedankt! 

 
 
 
In groep 3 hebben alle kinderen een egel gemaakt. Wij willen Schotte BV 
bedanken voor het leveren van het hout en de spijkers. 
Ook willen we alle grootouders bedanken die hebben geholpen tijdens deze 
activiteit. 
 



3 

 

Ouderavond social media 

Op 18 oktober hebben we een ouderinformatieavond op 

school georganiseerd over social media. Deze avond was 

voor de ouders van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8.  

Het was een druk bezochte avond, waarop Roy Vathorst van 

voorlichtingopscholen.nl ons heeft meegenomen in de voordelen, maar ook de nadelen en gevaren 

van social media.  

We hebben op deze avond veel voorbeelden van praktijksituaties gekregen. Daarnaast hebben we 

met een scherpe blik gekeken naar hoever we zelf zijn, als het gaat om de bescherming van onze 

privacy en die van onze kinderen. Er werd ook uitgebreid ingegaan op de rol van ouders/opvoeders 

hierin. Zo zijn er veel tips gegeven over toezicht houden, WhatsApp-groepen, communiceren en 

grenzen stellen. We hopen dat het onze oudergroep weer op weg heeft geholpen om hun kind(eren) 

beter te kunnen begeleiden in het gebruik van social media.  

Aan alle reacties te horen, was het een zeer geslaagde avond! 

 

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen 2x per jaar les van voorlichtingopscholen.nl.  

De eerste lessen starten deze maand en hebben onderstaande thema`s: 

groepen 5:  Wat is media?   groepen 7: Mediawijsheid 

groepen 6:  Nepnieuws   groepen 8: Sexting 

 

Ingezonden berichten (4) 

 
 Omgaan met pubers - CJG Rijnmond 
Omgaan met pubers 
Het CJG organiseert samen met Kwadraad de cursus Omgaan met pubers. Wil je meer weten over 
wat er in het hoofd van je puber omgaat? Waarom het niet gek is dat de kamer van je puber zo’n 
puinhoop is? Heb je een leuke puber thuis, maar zit je af en toe met je handen in het haar over hoe je 
in gesprek kunt blijven? En wil je weten hoe je samen kunt zorgen voor een fijnere sfeer in huis? Dan 
is deze gratis cursus echt iets voor jou. 
  
Tijdens 4 of 5 bijeenkomsten oefen je met opvoedvaardigheden, wissel je ervaringen uit met andere 
ouders en worden filmpjes vertoond. Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de 
cursus thuis toe te passen. Ook krijg je wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van die 
week. 
  
De cursus vindt online plaats, in de digitale leeromgeving van Kwadraad. Informatie volgt na 
aanmelding. Ouders uit Lansingerland met pubers tussen de 11 en 15 jaar kunnen gratis meedoen 
aan deze cursus. 

• Wanneer: 2, 9, 16, 23 (en eventueel 30) november 2022 
• Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
• Waar: online 

Aanmelden? 
Omgaan met pubers - CJG Rijnmond 
  
https://cjgrijnmond.nl/cursus/lansingerland-omgaan-met-
pubers?startDate=1667413800&endDate=1667421000 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C949ec705f43c40dc9d3b08daaab8905e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638010006913507537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOW1PszWvDx%2B%2Fw0nXHNZMFJjodqAOuEhEpT1lvtBsZI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C949ec705f43c40dc9d3b08daaab8905e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638010006913507537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOW1PszWvDx%2B%2Fw0nXHNZMFJjodqAOuEhEpT1lvtBsZI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C949ec705f43c40dc9d3b08daaab8905e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638010006913507537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOW1PszWvDx%2B%2Fw0nXHNZMFJjodqAOuEhEpT1lvtBsZI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C949ec705f43c40dc9d3b08daaab8905e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638010006913507537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOW1PszWvDx%2B%2Fw0nXHNZMFJjodqAOuEhEpT1lvtBsZI%3D&reserved=0
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Studio Ikigai 

Zit jij op de basisschool? Dan mag je mee op het leukste herfstkamp van Rotterdam!  

 

Stel je eens voor....de houtkachel in ons clubhuis brandt heerlijk en nadat we appelmoes hebben gemaakt trek jij 

je laarzen aan en gaan we op pad. Struinen over het terrein van Natuurtalent en op zoek naar al het moois wat 

de herfst ons te bieden heeft. Wat verzamel jij?  

Woensdag 26 en donderdag 27 oktober gaan we er weer 2 te gekke dagen van maken. Kom jij ook? Wat gaan 

we zoal doen. Een greep uit het programma: zingen met de gitaar bij het kampvuur, knutselen met 

bladeren, struinen door de natuur, warme chocomelk drinken met slagroom en nog veel meer.  

Aanmelden of vragen: www.studio-ikigai.nl  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7Ca6ff4cb30e4e4009d60f08dab32ec3e3%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638019311271484134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KocqMWv0Ii0SNgyQpIh0i1gmaS1XDsPNnacHG99gHo0%3D&reserved=0

