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NOVA VOOR DE MAAND               December       SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 

Met de feestdagen weer voor de deur sluiten we het jaar 2020 bijna af. Een jaar waarin er van ieder 

van ons veel is gevraagd, waarin iedereen voor uitdagingen is komen te staan, maar waarin we ook 

gezien hebben dat we die uitdagingen met elkaar meestal tot een goed einde kunnen brengen. Hoe 

de feestdagen er dit jaar uit komen te zien, is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Toch willen we u 

via deze weg alvast gezellige dagen wensen met uw familie/vrienden. Ook al is de afstand misschien 

groter dan we zouden willen, laten we er toch feestelijke en bijzondere dagen van maken.  

We hopen u in 2021 weer (snel) live in de school te mogen verwelkomen. 
 

 

 
Het team van De Poolster wenst u heel fijne feestdagen en een gelukkig en  

bovenal gezond 2021. 

Agenda voor de maand december 

01  Vandaag is er pietengym voor alle groepen. De kleuters gymmen, zoals  gebruikelijk, 
in de aula en de groepen 3 t/m 8 in de Sterrenhal. De kinderen mogen verkleed 
komen als Sint of Piet en hebben een nepcadeautje nodig.  
Oudergesprekken (deel 2) groepen 1 t/m 7. 

02   Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 12.15 – 13.15 uur. 
   Let op: De kinderen moeten de surprise zelf mee naar binnen nemen.  
03  Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 08.15 – 08.45 uur. 
  Let op: De kinderen moeten de surprise zelf mee naar binnen nemen. 
04 Het grote Sinterklaasfeest! Zou de goede Sint nog komen? 

Let op: Continurooster tot 14.00/14.10 uur (zie info verderop in de Nova). 
05  Pakjesavond. Een heel gezellige avond gewenst.  
07 De school wordt in kerstsfeer omgetoverd door het team.  

Kerstknutselcircuit voor de groepen 5/6.  
20.00 uur MR-vergadering  

09  Kerstknutselcircuit voor de groepen 3/4. 
11 Kerstknutselcircuit voor de groepen 7/8. 
15  Bezoek kerststalletje in de kerk door de groepen A, B, 5, 7 en 8 
16   Bezoek kerststalletje in de kerk door de groepen C, D, E, 3, 4 en 6 

17  ’s Avonds kerstbal op school.  

18  Laatste ochtend school in 2020.  
               Om 12.00 uur heeft iedereen kerstvakantie! 
 
19 december t/m 3 januari   KERSTVAKANTIE 
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Sinterklaas  

In het Sinterklaasjournaal zien we dat Sinterklaas 
voornamelijk vanuit huis werkt dit jaar.  
Toch hopen we, net als andere jaren, dat de 
goedheiligman op vrijdag 4 december een bezoekje 
zal brengen aan De Poolster.  
De Sint heeft ons wel al laten weten dat ook hij te 
maken heeft met maatregelen rondom Covid-19. Zo 
zal er geen onthaal zijn met alle Poolsterretjes op en rondom het schoolplein. Vol verwachting zullen 
de kinderen in de klas afwachten of Sint met zijn Pieten nog langs zullen komen.  
In de aula zal Sinterklaas met de kleutergroepen de ontknoping van het Sinterklaasjournaal 
bespreken en uiteraard zullen de kinderen prachtige liedjes zingen voor de beste man.  
Sinterklaas zal de rest van de ochtend druk zijn met het bezoeken van de groepen.  
In de groepen 5 t/m 8 worden er weer surprisespellen gespeeld om te ontdekken welke surprise voor 
wie is gemaakt.  
Let op: er is op vrijdag 4 december een continurooster tot 14.00 uur. Om de verkeersstroming te 
reguleren zal groep 1 de school om 14.00 uur verlaten en groep 2 om 14.10 uur.  
Zorg dat u uw kind(eren) een lunchpakketje meegeeft. Een tussendoortje (eten & drinken) moet op 
deze dag ook gewoon mee. We gaan er weer een gezellige feestdag van maken.  

 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In december worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Zij zullen na de vakantie starten bij ons op school.  

Welkom allemaal! 

B Phileine Swartsenburg 

Parker Roozemond 

C Gijs de Groot 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021 

Als het goed is, hebt u op dinsdag 10 november 2020 via Social Schools informatie en een 
betaallink ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021. Een aantal  
ouders/verzorgers had deze link niet ontvangen, maar als het goed is, hebben betreffende ouders 
begin vorige week alsnog een bericht ontvangen om de betaling te kunnen voldoen. 
We zien dat er al heel veel digitale betalingen zijn binnengekomen. Heeft u de ouderbijdrage  
van € 47,50 (eventueel + extraatje) nog niet overgemaakt? Dit kan dit nog tot 10 januari 2021.   
Mocht u vragen hebben over de (betaling van de) vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u contact  
opnemen met Manuela Vermeulen (onze penningmeester) via p.vermeulen97@upcmail.nl.  

 

 

mailto:p.vermeulen97@upcmail.nl
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Kerst 

KERSTFILM 
De afgelopen jaren heeft juf Kim rondom de kerstperiode hard gewerkt 
met muzikale en gemotiveerde kinderen om een heus 
Poolsterkerstkoor te realiseren. Deze kinderen straalden tijdens de 
avond van het kerstdiner bij de boom en op donderdag in de kerk. 
Door de Coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om met 
de hele school tegelijk naar de kerk te gaan en bij de boom te zingen. 
Uiteraard willen we toch iets bijzonders doen. Daarom maakt juf Kim 

dit jaar, in samenwerking met Paul Neirinckx, een kerstfilm. Alle groepen zullen een liedje 
instuderen, welke wordt opgenomen door juf Kim. Daarnaast wordt ook het kerstverhaal uitgespeeld 
door een aantal leerlingen. In plaats van het kerkbezoek op de laatste schooldag voor de vakantie, 
wordt de film nu bekeken in alle groepen. Uiteraard ontvangt u op de dag voor de kerstvakantie ook 
een link van de film via Social Schools, zodat u ook een beetje mee kunt genieten van het kerstgevoel 
op De Poolster. We zijn nu al erg benieuwd naar het eindresultaat! 
 

KERSTSTUKJES MAKEN  
Ook dit jaar zullen alle groepen weer kerststukjes gaan maken. We willen u vragen de kinderen een 
bakje met oase, een kniptangetje, een kaars, dennengroen en wat kerstversierinkjes mee te 
geven. Voorzie zowel de tang als het bakje van naam om eventuele 
verwarring te voorkomen.   
 

Verder zijn we op zoek naar oude kerstboomslingers, kerstlint en 
kerststofjes. De leerkracht van uw kind neemt ze graag in ontvangst.  
Op Social Schools kunt u t.z.t. precies lezen wanneer de kinderen aan de 
gang gaan met hun kerststukje.   
 
KERSTBAL 
Op donderdagavond 17 december zal er voor de kinderen van De Poolster een heus `Kerstbal` 
georganiseerd worden. Het gebruikelijke kerstdiner maakt dit jaar plaats voor een coronaproof 
feestje in de groep. Houdt u deze avond vrij in uw agenda, meer informatie volgt via Social Schools. 
 
 

Dikke Dankjewel! 

Ondanks dat we ouders op dit moment niet dagelijks in de school kunnen 
ontvangen, is er gelukkig wel weer de nodige ouderhulp geboden in het jaar 
2020. Een aantal vaste hulpouders zijn actief gebleven in het gebouw. Zij 
hebben de leerkrachten ondersteund en/of hebben juf Irene geholpen bij 
de lessen handvaardigheid. Ook achter de schermen is er niet stilgezeten. 
De ouders van de MR hebben in de nodige extra vergaderingen meegedacht 
over de afspraken en maatregelen rondom het Coronavirus. Hierdoor zijn er 
afgelopen jaar veel activiteiten afgelast, maar is de OR niet minder actief 
geweest. Zij zijn met de activiteitencommissie steeds blijven meedenken 
over mogelijkheden rondom de verschillende festiviteiten. Dan is er nog de 
groep ouders die door weer en wind oud papier ophaalt voor de school, ook 

zij zijn dit jaar weer maandelijks in actie gekomen. Verder zijn er natuurlijk nog allerlei hand- en 
spandiensten verricht door verschillende ouders en bekenden van de school.   
 

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor al jullie hulp, betrokkenheid en inzet. 
Hopelijk kunnen we ook in 2021 weer op jullie rekenen. Wij zijn blij met jullie! 



4 

 

 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid rondom de school blijft een belangrijk item om zo nu en dan weer eens onder 
de aandacht te brengen. Ook de laatste tijd zien en horen wij dat er soms onveilige situaties ontstaan 
rondom de school. Dit betreft af en toe de parkeerplaats, maar vaker nog de zebrapaden rondom de 
Oostersingel. Middels dit bericht willen we u vragen om goed op te blijven letten op uw veiligheid, 
die van uw kind(eren), maar ook op de veiligheid van andere weggebruikers.  

Mocht uw kind zelfstandig van en naar school komen, bespreek dan ook 
regelmatig welke regels rondom verkeersveiligheid belangrijk zijn. 
Oogcontact maken met andere weggebruikers, om te weten of je gezien 
bent, speelt hierin een belangrijke rol. Dit bespreken wij ook regelmatig 
tijdens de verkeerslessen op school.  
Daarnaast zien we in deze donkere dagen regelmatig kinderen die zonder 
verlichting op hun fiets naar school komen. Ook dit is een vorm van 
verkeersveiligheid die uiteraard heel belangrijk is.  

Controleert u regelmatig met uw kind(eren) of de fietsverlichting nog (goed) functioneert?!  
Met z’n allen zorgen we ervoor dat de situatie rondom de school zo veilig mogelijk blijft! 
 

 

Kijkje in de klas  

We kunnen ons goed voorstellen dat het jammer is dat u nog steeds niet in de school kunt komen. 

Daarom hebben we het ‘kijkje in de klas’ geïntroduceerd. De leerkrachten plaatsen af en toe een 

filmpje of foto’s op Social Schools van bijzondere of juist heel normale activiteiten in de klas. Op deze 

manier hopen we u toch een beetje een beeld te geven van waar de kinderen op dat moment mee 

bezig zijn (geweest). We kunnen zien dat het beeldmateriaal goed bekeken wordt en hopen dan ook 

dat u “geniet” van dit kijkje in de klas.  

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

De inschrijvingen op De Poolster stromen binnen en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Echter zorgt 
dit er wel voor dat leeftijdsgroepen al vol zitten of spoedig vol gaan zitten. Wij willen daarom via 
deze weg nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om broertjes/zusjes tijdig in te schrijven, willen 
wij een plekje op De Poolster kunnen garanderen. Heeft uw kind nog een jonger broertje/zusje die 
nog niet staat ingeschreven op De Poolster? Vraagt u dan om een inschrijfformulier via de leerkracht 
van uw kind of mail even naar poolster@laurentiusstichting.nl. Voor kinderen die geboren zijn vóór 
31-12-2018 hebben wij helaas geen plekje meer bij ons op school.  
 

 

mailto:poolster@laurentiusstichting.nl
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Ingezonden berichten (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


