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NOVA VOOR DE MAAND              december                     SCHOOLJAAR 2022/2023 

 
Het Sintfeest is in volle gang. De kinderen zijn helemaal in de ban van dit grote kinderfeest 
en genieten met volle teugen in de Sinthoeken. Alle groepen hebben inmiddels Pietengym 
gehad in De Sterrenhal, de schoen is gezet, er zijn medailles gemaakt en er worden volop 
Sintliedjes gezongen. In de groepen 5 t/m 8 wordt er door de kinderen hard gewerkt om 
leuke surprises te maken. We zien al uit naar het moment dat we deze van elkaar kunnen 
gaan bekijken op vrijdag 2 december. Nu maar hopen dat alles goed gaat en dat Sint De 
Poolster een bezoekje komt brengen op 5 december… Het zijn immers hectische tijden voor 
Sint en zijn pieten. 
Na alle Sintactiviteiten wordt de school rap omgetoverd in Kerstsfeer, want ook dit  
feest staat alweer voorzichtig voor de deur te trappelen. Al heel wat ouders zijn  
samen met de ouderraad en onze eventmanager aan de slag om alles weer tot  
in de puntjes voor te bereiden. Wij hebben er zin in! 

 

Agenda voor de maand december 

02  Theaterlessen in de groepen 7,8 en 5A 
05  Sint, continurooster tot 14.00 uur 
06 We starten vandaag om 09.30 uur 
07  De school wordt vandaag in Kerstsfeer gebracht 
09  Theaterlessen kleutergroepen 
13  OR-vergadering om 20.00 uur 
21  Kerstviering in de kerk met alle groepen van 09.00 tot 10.00 uur  
  Kerstdiner van 18.00 tot 19.45 uur  
  Let op: Het zingen rond de kastanjeboom is rond 18.00 uur al! 
22  De school sluit om 12.00 uur. 
23 december t/m 8 januari Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het team van De Poolster wenst u heel fijne feestdagen en  
een liefdevol & gezond 2023! 
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De nieuwe Poolsterretjes 

 

In december starten er weer 2 nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom op De Poolster en een fijne, gezellige tijd gewenst 

bij ons op school! 

E  Gioia Straathof  

B Jayden Paragh  

 

Sinterklaas 

Op maandag 5 december komt Sinterklaas De Poolster een bezoekje brengen! We zullen de Sint met 
alle kinderen van De Poolster buiten opwachten. Ouders zijn hierbij welkom, maar wij verzoeken u 
om niet tussen de kinderen te gaan staan. Sinterklaas zal gedurende de ochtend druk zijn met het 
bezoeken van de groepen. Hij zal in de groepen 1 t/m 4 de ontknoping van het Sinterklaasjournaal 
bespreken en uiteraard zullen de kinderen voor de Sint ook nog een paar liedjes zingen. De andere 
groepen zullen uiteraard niet overgeslagen worden. In de groepen 5 t/m 8 worden er daarnaast weer 
surprisespellen gespeeld om te ontdekken welke surprise voor wie is gemaakt.   
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.    
Op dinsdag 6 december mogen alle kinderen een uurtje uitslapen en starten we om 09.30 uur.  
 

Kerst 

Kerststukjes maken   
Ook dit jaar zullen alle groepen weer kerststukjes gaan maken. We willen u vragen de 
kinderen een bakje met oase, een kniptang, een kaars, dennengroen en wat kerstversiering 
mee te geven. Voorzie zowel de tang als het bakje van naam om eventuele verwarring te 
voorkomen. Op Social Schools kunt u te zijner tijd precies lezen wanneer de kinderen aan de 
gang gaan met hun kerststukje.   
 

Bezoek aan de kerk  

Op woensdag 21 december brengen we van 09.00 
tot 10.00 uur met de hele school een bezoekje aan 
de kerk voor een gezellig samenzijn. We vertrekken 
vanuit school in een lange stoet naar de "Onze 
Lieve Vrouw Geboorte” kerk. Ouders zijn ook 
welkom in de kerk. Neemt u alstublieft plaats op de 
aangewezen plekken.  

Na het bezoek aan de kerk zal er in alle groepen traditioneel tulband worden gegeten. De 
kinderen hoeven deze dag geen tussendoortje mee te nemen.  
  
Kerstdiner  
Het kerstdiner is op woensdag 21 december van 18.00 tot 19.45 uur. De kinderen mogen 
allemaal een gerechtje meenemen. Te zijner tijd kunt u zich via Social Schools inschrijven 
voor een gerechtje, drinken of een toetje. Wilt u de schalen e.d. van naam voorzien, dan 
kunnen deze na afloop van het kerstdiner weer mee terug naar huis.   
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We verwachten alle kinderen om 18.00 uur in de groep. Daarna gaan de groepen naar buiten 
en verzamelen we ons rondom de boom op het schoolplein. Het is leuk als ouders hierbij 
aanwezig zijn. Nadat alle kinderen buiten zijn, gaat het hek op het plein open, zodat ook u op 
de speelplaats kunt aansluiten. Houdt u er alstublieft rekening mee dat u achter de kinderen 
blijft staan. Bij slechte weersomstandigheden (regen) vervalt dit onderdeel van het 
programma. Vervolgens gaan de kinderen naar binnen voor het kerstdiner.  
Om 19.45 uur komen de kinderen naar buiten via de uitgang die gebruikelijk is voor de groep 
van uw kind.  
Wilt u uw kind op woensdagochtend 21 december het volgende meegeven (graag alles 
voorzien van naam):   

• Bestek (vork, mes, lepel en een dessertlepel)  
• Bord  
• Schaaltje  
• Beker  
• Plastic tas   
• Een nep waxinelichtje  

Kerstmusical  
Op donderdag 22 december wordt er door een aantal kinderen uit groep 7 en 8 een 
kerstmusical opgevoerd voor alle kinderen van De Poolster. De kinderen zullen deze dag ook 
getrakteerd worden door de OR op een oliebolletje. Vandaag is school om 12.00 uur 
afgelopen en start de kerstvakantie voor alle kinderen!  
  
Hulp gevraagd bij versieren en opruimen  
Op woensdag 7 december wordt de school vanaf 08.30 uur door de OR in kerstsfeer 
gebracht. Op donderdag 22 december zal de OR vanaf 08.30 uur ook de kerstversiering weer 
opruimen. De OR kan hierbij goed hulp gebruiken van andere ouders. Heeft u tijd om te 
helpen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij onze eventmanager Femke Bennink: 
femkeb@depoolster.nl   
 

Hulp overblijf 

In de afgelopen periode hebben we op de hulp van veel ouders 
kunnen rekenen, om de gaten in de overblijfbezetting te dichten. 
We zijn ontzettend blij met jullie hulp!  
 

Het inschrijven via Social Schools heeft als nadeel dat de agenda in sommige groepen flink 
gevuld is en ouders hierdoor het overzicht in de agenda kwijtraken. Onze ICT-coördinator 
zorgt er iedere week voor dat oude afspraken in de agenda worden verwijderd in de hoop 
dat de agenda langzaam wat overzichtelijker wordt. Helaas is er op dit moment geen andere 
manier binnen Social Schools waarop we dit kunnen organiseren. We zijn ons aan het 
beraden hoe we dit op een andere manier kunnen gaan doen in het nieuwe jaar. 
Voor nu dus even extra alert zijn en scrollen in de agenda, excuses voor het 
tijdelijke ongemak. 
 

mailto:femkeb@depoolster.nl
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Burgerschap 

De wetgeving rondom het onderwijs m.b.t. burgerschap is sinds 
augustus 2021 aangescherpt. Wettelijk is vastgelegd dat scholen de 
opbrengsten van het burgerschapsonderwijs moeten meten en 
evalueren. Zo kunnen scholen het burgerschapsonderwijs afstemmen 
op de leerbehoefte van leerlingen en verkrijgen scholen inzicht in de 
punten waarop verdere ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs 
mogelijk of nodig is. 

Hiervoor is tot op heden 1 meetinstrument `Burgerschap meten` ontwikkeld door de 

Universiteit van Amsterdam. Dit instrument meet de burgerschapscompetenties van 

leerlingen in de groepen 7 en 8, en in de leerjaren 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs. Het is een 

digitale vragenlijst die jaarlijks in het voorjaar afgenomen dient te worden. 

Ook De Poolster zal komend voorjaar de eerste digitale vragenlijst om burgerschap te meten 

gaan afnemen. We zijn benieuwd naar de uitslag en houden u op de hoogte! 

 
 

Ingezonden berichten (3) 

Doe mee met het kinderkoor voor Kerst: 
 

Oefen kerstliedjes en zing in de kerstviering 

Kijken jullie ook zo uit naar Kerst en de kerstliedjes die er dan worden gezongen? 

Kinderkoor “Zing Mee!” nodigt kinderen uit die in groep 4 of hoger zitten om de komende 

donderdagen (24 november en 1/8/15/22 december) mee te oefenen voor de kerstviering. 

De repetities zijn op donderdagavond tussen 18u45-19u30 in het parochiehuis van Berkel en 

Rodenrijs (Noordeindseweg 104).  

 

Tijdens de gezins-kerstviering op zaterdagavond 24 december om 20u00 

in Bergschenhoek zal het kinderkoor zich dan laten horen. 

 

We bieden deze mogelijkheid aan als kennismaking met het kinderkoor: 

zingen is leuk, samen zingen is nog leuker en nieuwe leden zijn welkom. 

Meedoen is kosteloos. 
Lijkt je dit leuk, neem dan contact op met Esther zodat we je kunnen 

verwelkomen: telefoon 06-1225 7281. 
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Netwerk nieuwsbrief Jeugd |Lansingerland| oktober 2022   

Netwerknieuwsbrief 
De herfst heeft zijn intrede gedaan, we maken ons op voor meer druilerige 

herfstdagen en hopelijk een niet al te strenge winter. Bij veel gezinnen levert de 

energiecrisis stress en spanningen op en nu al horen we verhalen over meer 

kinderen die zonder ontbijt en lunch op school komen. We moeten er met elkaar 

voor zorgen dat we die gezinnen zien en horen. Dan wordt het misschien toch een 

warme winter.  

 

Steun en verbinding helpt gezinnen in Armoede  
Het is niet alleen het niet hebben van geld, het niet hebben van contacten is zeker voor gezinnen 

die leven in armoede een stress factor. Dit heeft invloed op de keuzes die zij maken en op het 

toekomstperspectief van hun kinderen. Door in te zetten op beschermende factoren, kunnen 

professionals helpen de gevolgen van armoede in gezinnen te verzachten. Zo is bekend dat het 

sociale netwerk van gezinnen, het stimulerende en ondersteunende gezinsklimaat, en het kunnen 

meedoen aan activiteiten belangrijke factoren zijn. En daar ligt voor ons alle een opdracht tot 

samenwerken en delen van informatie. Lees het artikel en zie hoe groepsbijeenkomsten, clubjes, 

feestjes en training bijdrage aan het verminderen van stress.   
 

 
 

Scheidingspunt Lansingerland 
Ouders die uit elkaar gaan of al gescheiden zijn én hun kinderen, kunnen terecht bij het 

scheidingpunt Lansingerland. Het scheidingspunt draagt bij aan het voorkomen van conflicten 

rondom scheidingen waarvan kinderen vaak de dupe worden. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met het scheidingspunt Kwadraad. 

 

Houd me vast training 
Speciale aandacht willen we geven aan de Houd me vast training van Kwadraad. De cursus Houd 

me vast is een training om je (partner)relatie te verbeteren. Je vermindert ruzies en krijgt meer 

begrip voor elkaar. Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere 

emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar patronen in je relatie, negatieve 

patronen te stoppen en de onderliggende emoties en behoeftes te herkennen. Hiermee breng je 

meer liefde in je relatie, een cadeau voor elkaar en je kinderen! 

Voor meer informatie neem contact op met AMW Kwadraad: 088 900 4000 Wij zijn telefonisch 

iedere werkdag bereikbaar van 09.00-17.00 uur voor informatie en het maken van afspraken. 

Online buddyprogramma voor kinderen in echtscheidingssituaties  

Bij Vila Pinedo is een online buddyprogramma voor kinderen in echtscheidingssituaties. Als 

ouders bijna uit elkaar gaan, net uit elkaar zijn of al een tijdje gescheiden zijn, hebben kinderen 

misschien behoefte om hierover te praten. Bij Villa Pinedo koppelen ze een Buddy aan het kind 

https://www.nji.nl/armoede/pedagogische-sociale-en-mentale-ondersteuning-van-gezinnen-in-armoede?utm_medium=email#deelnemen-aan-activiteiten
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/contact/
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/contact/
https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/lansingerland/
https://www.villapinedo.nl/informatie-over-buddy/
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voor een luisterend oor, advies en antwoord op vragen via de Buddy App. Een Buddy is een 

jongere met gescheiden ouders, die een training heeft gevolgd om Buddy te worden. Met een 

Online-buddy kunnen kinderen hun ervaringen over de scheiding uitwisselen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof  
Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op negen weken gedeeltelijk 

betaald ouderschapsverlof. De uitkering is 70 procent van hun dagloon en wordt uitbetaald door 

het UWV. Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het 

kind.  Kijk hier voor meer informatie  
  

Nieuws van het CJG  

Het zwangerschapsgesprek  
Het zwangerschapsgesprek is bedoeld voor zwangeren en/of hun gezin die in aanvulling op de 

verloskundige zorgverlening extra steun of hulp nodig hebben ter voorbereiding op de komst van 

de baby. Hierbij is samenwerking met de andere 

partners in de geboortezorg van groot belang. 

Soms hebben zwangeren vragen waar jij hen niet 

verder bij kunt helpen. Bijvoorbeeld over de 

(thuis)situatie, gevoel van stress en balans vinden 

tussen ouder en partner zijn. Of misschien twijfelt 

de zwangere hoe zij een goede ouder kan zijn. 

CJG Rijnmond helpt deze zwangeren hierbij. Er is 

een speciale webpagina prenatale keten. Op deze 

pagina zie je hoe onze prenatale zorgpaden lopen 

en wat we kunnen betekenen voor zwangeren. 

Ook vind je er contactgegevens van specialisten als contactpersonen geboortezorg en 

borstvoedingssupport jeugdverpleegkundigen, (online) cursussen en relevante artikelen.   

  

Groeigids-Groei app  
Iedere ouder kent de Groeigids, het boekje dat je ontvangt als je met je kind naar het CJG 

(consultatiebureau) gaat. In de gids vind je betrouwbare informatie over gezondheid en de 

ontwikkeling van je kind, vanaf de zwangerschap tot en met jongvolwassenheid. Ook vind je in de 

Groeigids informatie over opvoeden en ouderschap. Er is tegenwoordig ook een Groeigids app 

waar je de groei en ontwikkeling van je kind kunt volgen en alle gegevens altijd bij de hand hebt. 

Van deze gegevens kun je een groeialbum maken, een mooie tastbare herinnering voor later. 

Download hier de app. 

 

Op de agenda voor professionals  

Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling  
Professionele moed is niet weg te denken uit de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Deze infographic leert je professionele moed te begrijpen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof
https://cjgrijnmond.nl/professionals/zwangere?utm_content=content&utm_campaign=Stakeholdersnieuwsbrief_juli&utm_source=cd&utm_medium=email?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://www.groeigids.nl/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-12/Infographic-professionele-moed-lef-december-2020_0.pdf
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 Professionele moed ontstaat bij een lastige uitdaging. Een moreel dilemma. Het gaat over wikken 

en wegen, risico’s en kansen, imagoschade en succes. Het gaat over kennis, (veiligheids-) 

protocollen en datgene willen bereiken wat het beste is voor mensen. Het gaat over lef hebben en 

verantwoordelijkheid nemen en over doen wat het beste is.  

 

Aanbod voor ouders en kinderen 

Expeditie Lansingerland: Sport en cultuuraanbod voor de jeugd  
Expeditie Lansingerland biedt weer een mooi aanbod van diverse sport en cultuuractiviteiten aan 

voor iedereen tot en met 18 jaar woonachtig in Lansingerland. 

Expeditie - Lansingerland Beweegt 

 

Steunouders 
Steunouders zijn volwassen vrijwilligers met een groot hart voor kinderen en ouders. Een gezin, 

een echtpaar (jong of oud) of iemand die alleen woont met ruimte in huis, leven en hart. Eén of twee 

dagdelen per week bieden ze een gastvrij thuis aan een kind. Zo geven ze gezinnen een steuntje 

in de rug. 

Voor wie? Je wil het liefste zelf voor je kind zorgen maar soms is dat lastig. Dan kun je wel wat 

extra hulp gebruiken. Bijvoorbeeld – als het zorgen voor je kind(eren) je even teveel is – als je zelf 

geen mensen kent waarop je kunt terugvallen 

Steunouder is vrijwillig en gratis. Steunouder: vrijwilligers voor gezinnen in Lansingerland 

Iets voor jou? Kijk op www.steunouder.nl/lansingerland of neem contact op met Mathilde 

Boonstoppel | steunoudercoördinator | 06 38 70 17 27 

 

Gratis Thema en cursusaanbod  
Op de website van CJG Rijnmond vind je CJG Rijnmond voor (aanstaande) ouders en kinderen in 

Lansingerland. Zowel online als op locatie. Er zijn cursussen over allerlei onderwerpen en fases, 

van zwangerschap totdat je kind 18 jaar is. Met een filter kun je kijken welke Webinar, 

themabijeenkomst of cursus interessant is. Aanmelden voor alle cursussen in Lansingerland kan 

via deze website! Kleine greep uit het aanbod:  

  

Het aanbod voor ouders en kinderen wordt steeds aangevuld, dus bekijk regelmatig de website en 

informeer ouders en collega’s hierover door dit met hen te delen. Let op! Vul in het filter altijd de 

woonplaats in, want ook aanbod uit de regio staat op deze website.  

  

Doorlopende pubercursus 
Misschien ken je onze Puberchallenge wel, de gratis pubercursus voor alle (toekomstige) 

puberouders. Wist je dat we deze cursus nu doorlopend aanbieden en het design van de mails 

hebben aangepast? De cursus bestaat uit vijf lessen, die ouders wekelijks in hun mailbox 

ontvangen. Deze lessen gaan bijvoorbeeld over het puberbrein, mentale en lichamelijke 

veranderingen en praten met je puber. Eerst waren er vaste data waarop de Puberchallenge 

begon, maar nu kunnen ouders op elk gewenst moment beginnen. Na inschrijving ontvangen zij 

direct de eerste les in hun mailbox. Daarna krijgen zij wekelijks een nieuwe les. 

  

   

 

 

 

 

 

https://www.lansingerlandbeweegt.nl/expeditie/
https://steunouder.nl/steunouder
https://steunouder.nl/lansingerland
https://cjgrijnmond.nl/cursus?locatie=lansingerland
https://cjgrijnmond.nl/cursus?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/puberchallenge?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
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Tot slot  
 

Inspirerende lunch-links 

- Hoe je als hulpverlener, begeleider of leerkracht met kwetsbaarheden van hoogbegaafden 

kunt omgaan, is het centrale thema van deze editie van het Jaarlijks Congres - 

Hoogbegaafdheid   

- Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Helaas zijn er soms omstandigheden 

waardoor dat niet lukt. In de 4-minuten durende documentaire Je Monster de Baas vertellen 

drie jongeren over de nare ervaringen die zij hebben meegemaakt in hun jeugd.  Hoe ga je 

in gesprek met kinderen van ouders die scheiden? www.nji.nl/scheiding/gesprek-met-

kinderen 

- Hoe praat ik met mijn kind over schokkend nieuws? Kinderen zien in de mediabeelden van 

oorlog, terroristische aanslagen en ander schokkend nieuws. Hoe reageert jouw kind? En 

wat kun jij als ouder doen om je kind te helpen om te gaan met schokkend nieuws? hoe 

praat ik over schokken nieuws met mijn kind? 

- Meedoen met sport of cultuur, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur lansingerland helpt met het vergoeden van lidmaatschap voor kinderen en jongeren 

van 0 tot en met 17 jaar. Lees hier hoe het werkt. 

 

 

Bedankt voor het lezen! Zelf iets te delen met het jeugdnetwerk? Neem contact op via onderstaande 

contactgegevens.  

Margareth Jeschke Netwerkregisseur CJG Rijnmond 

m.jeschke@cjgrijnmond.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.congresburo.com/combi-aanbod/405/hoogbegaafdheid-7e-editie.html
https://www.congresburo.com/combi-aanbod/405/hoogbegaafdheid-7e-editie.html
https://youtu.be/ERKuZKZQMDs
https://www.nji.nl/scheiding/gesprek-met-kinderen?utm_medium=social-organisch&utm_source=linkedin&utm_campaign=scheiding&utm_content=professionals
https://www.nji.nl/scheiding/gesprek-met-kinderen?utm_medium=social-organisch&utm_source=linkedin&utm_campaign=scheiding&utm_content=professionals
https://www.loes.nl/tips/basisschoolkind/ontwikkeling/hoe-praat-ik-met-mijn-kind-over-schokkend-nieuws.html
https://www.loes.nl/tips/basisschoolkind/ontwikkeling/hoe-praat-ik-met-mijn-kind-over-schokkend-nieuws.html
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/inwoners/jeugdfonds-sport-en-cultuur/
mailto:m.jeschke@cjgrijnmond.nl

