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NOVA VOOR DE MAAND            Juli & augustus    SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

Het schooljaar is alweer bijna ten einde. In deze laatste Nova ontvangt u de nodige 

informatie over de afronding van dit schooljaar en over de start van het nieuwe schooljaar. 

We willen ook graag van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de prettige 

samenwerking. In de wintermaanden hebben we nog te kampen gehad met de nodige 

maatregelen rondom Covid-19, maar wat was het fijn om u weer in de school te zien tijdens 

de inloopmomenten, maar ook voor helpende handen tijdens flitsen, handvaardigheid, 

sportdag etc. We zetten dit graag volgend schooljaar weer voort en hopen weer te kunnen 

rekenen op uw hulp!  

Voor nu rest ons niks anders dan u, namens team De Poolster,  

een heel fijne zomervakantie te wensen! 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de maanden juli & augustus 

01   Groepsdag groepen 6  
04   Groepen 8 naar Drievliet  
05   Groepsdag groepen 4 & 8  
     Laatste schooldag groepen 8  
06    Doorschuifochtend alle groepen  
07   Laatste schooldag van schooljaar 2021/2022.  
     Om 15.00 uur start de zomervakantie  

 
08 juli t/m 19 augustus zomervakantie!  
 

22    Eerste schooldag van schooljaar 2022/2023 
    Deze week controle hoofdluis  
24    Kick-off project ‘afval vrije school’ (zie vorige Nova) 
29   Schoolwerkweek groepen 8 t/m vrijdag 2 september 
    20.00 uur Informatieavond groepen A & B  
31   Nova september 

    20.00 uur Informatieavond C & D  
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Nieuwe Poolsterretjes 

In juli & augustus worden er weer Poolsterretjes 4 jaar. Ook 

start een aantal kinderen nieuw bij ons op school in andere 

groepen. We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne 

tijd toe op De Poolster. 

B Rosalie Termorshuizen  C Lot van Groningen   D  Félice Vermeer  

   Sef Elsevier          Jaylin van Dalen          Jenoah Brown 

   Nora Vreugdenhil         Dean Kreuger        Ziva Notenboom 

   Thomas van Nispen       Senn de Koning         

   Roel Maree         Evan Veenman     

E Tijs Bosman     4A Levi de Graaf   5A Jacey van Katwijk 

    Lilou de Haas  

    Daxx Hijdra     4B Mare Elsevier    6B Sofie de Graaf  

    Olivier Hofmans  

    Vince Mijnster  

Getuigschriften Italiaans 

 
De kinderen uit groep 8 die de afgelopen jaren 
onder leiding van meester Fons Italiaanse les 
hebben gevolgd, hebben dit afgesloten. Het 
was een heel gezellige laatste bijeenkomst. 
Meester Fons sprak uit dat hij heeft genoten 
van “zijn laatste groepje”. Uiteraard zijn ook 
de getuigschriften weer, traditiegetrouw, 
uitgedeeld aan de kinderen.  

 
 

IJscokar  

Op woensdag 29 juni zijn alle kinderen van De Poolster, namens de overblijf, getrakteerd op 
een schepijsje. Inmiddels is de ijscokar een jaarlijks terugkerende traditie aan het worden. 
De ijsjes smaakten weer heerlijk! Een bedankje aan alle overblijfkrachten, en in het bijzonder 
aan Linda van Lobberegt en Jolanda Kerkvliet, is dan ook wel op z’n plek! 
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Even voorstellen  

Mijn naam is Manon van der Salm en ik ben 24 jaar. Na de opleiding 

onderwijsassistent wist ik het zeker, het onderwijs past bij mij! Ik ben 

doorgestroomd naar de Pabo en heb de opleiding succesvol afgesloten. 

Komend schooljaar start ik fulltime in groep 5A! 

De Poolster is voor mij al bekend vanwege een eerdere stage. De sfeer is 

mij altijd bijgebleven, waardoor ik graag terug wilde komen. Naast het 

lesgeven, vind ik het leuk om te sporten. Dit doe ik dan ook graag in de 

buitenlucht, waar ik vaak te vinden ben. 

   Met veel enthousiasme kijk ik uit naar het komende schooljaar! 

_____________________________________________________________________ 

Stukje Cindy de With   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Mijn naam is Cindy van Deijl. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Berkel en 

Rodenrijs. In mijn vrije tijd ben ik graag bij familie en vind ik het leuk om 

films te kijken. In 2018 heb ik mijn diploma tot onderwijsassistente 

behaald en in 2022 heb ik mijn diploma tot Pedagogisch Educatief 

Professional behaald. Vanaf augustus 2022 ga ik beginnen met de 

flexibele deeltijd Pabo. Op de woensdag, donderdag en vrijdag ga ik 

werken op De Poolster als leerkrachtondersteuner. Hier zal ik zowel de 

leerlingen als de leerkrachten ondersteunen.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd naar mij toe komen. Ik kijk uit 

naar het komende schooljaar en wellicht tot ziens! 
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Overblijf 

Het einde van het schooljaar komt voor de overblijf in zicht. Op woensdag 6 juli om 19.00 
uur zal de TSO sluiten voor dit schooljaar. Mocht u dus overblijf willen op donderdag 7 juli 
dan kunt u dit op 6 juli tot 19.00 uur doorgeven via TSO. Dit geldt ook als u geen gebruik wilt 
maken van de overblijf op 7 juli. Er is dus gewoon overblijf op donderdag 7 juli. 
 
Op donderdag 7 juli gaan wij alles afronden en beginnen met het inrichten van de TSO voor 
het volgende schooljaar. Vanaf maandag 15 augustus kunt u weer inloggen en de overblijf 
weer vastleggen voor het schooljaar 2022 - 2023. 
 
Namens alle overblijfkrachten; een fijne vakantie. 
 

Klusouders bedankt! 

Hoera, de kleuters kunnen weer koken!  
  
Zoals u misschien wel gezien heeft, staat er sinds een week of drie een prachtige 
(modder)keuken op het kleuterplein. De keuken lijkt net echt, met een spoelbak en een 
werkende kraan. De kinderen kunnen nu weer naar hartenlust koken en bakken! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De vaders van Bryan en Noah uit groep B (Serge en Niek) hebben hard gewerkt om de 
keuken zo mooi mogelijk te maken. De vader van Esmée uit groep C (Martijn) heeft voor 
hout gezorgd en Donald de Vogel van Karwei was ook van onschatbare waarde voor het 
realiseren van de keuken.  

 
Deze kast voor de grote legoblokken staat in groep A en 
is gemaakt door Marvin Crawford, de vader van Justin 
(groep A) en Robyn (groep 4A). Een mooie opbergplek, 
waar de kinderen en ook de juffen veel plezier van 
zullen hebben. 
 
Namens alle kleuters, dank jullie wel! 
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Pensionado’s  

Wellicht heeft u onze BB` ers (Bekende Berkelaars) al op de voorpagina van De Heraut zien 
staan. Aan het eind van dit schooljaar nemen we namelijk afscheid van 4 collega’s die mogen 
gaan genieten van hun (vervroegd) pensioen. Juf Anja, juf Irene, juf Wieka en meester Fons 
hebben op vrijdag 24 juni alvast officieus afscheid genomen. Onze pensionado’s zijn thuis 
met een heuse limousine opgehaald om vervolgens door alle kleuters onthaald te worden op 
het plein. Met een hapje en drankje mochten zijn vervolgens genieten van een flashmob, het 
Poolsterlied en zij ontvingen prachtige, zelfgemaakte cadeaus van alle groepen. Daarna zijn 
alle kinderen getrakteerd op een lekker ijsje. ’s Avonds had het team een gezellig feestje met 
de pensionado`s en zijn zij ook nog even flink in het zonnetje gezet.  
Mocht u nog van de gelegenheid gebruik willen maken om onze collega’s gedag te zeggen, 
dan kan dit uiteraard nog tot de zomervakantie!  
 

 

 

 

 

 

 

Bedankt lieve collega`s, voor heel veel mooie jaren en we zien jullie graag nog eens terug! 

Avond4daagse 

Dit jaar had De Poolster ongeveer 300 geregistreerde 
deelnemers aan de Avond4daagse. Het waren een 
sportieve, maar bovenal gezellige avonden. Een 
spontane actie was het spetterende optreden van ons 
eigen Poolsterkoor, welke een groot succes was.  
Via deze weg een speciaal bedankje aan de OR voor 
het welverdiende zakje chips. Daarnaast hebben de 
ouders van Joy (4B) en Faye (D) van den Berg vanuit 
hun gerberakwekerij een gerbera gesponsord voor 
alle deelnemers. Iedereen bedankt voor de inzet!  

 

Delen foto-/videomateriaal 

Tijdens alle leuke activiteiten die we organiseren zien we dat ouders/verzorgers 
steeds vaker foto’s en video’s maken. We snappen dat dit materiaal leuk is om 
te hebben en te bewaren voor later. Toch willen wij u vriendelijk verzoeken om 
foto-/videomateriaal, waar ook andere kinderen opstaan, niet ongevraagd te 
delen met derden. Dit valt buiten onze verantwoording, maar we willen u wel 
vragen hier extra voorzichtig mee om te gaan.  
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Ingezonden berichten (3) 
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