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NOVA VOOR DE MAAND               december       SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

De drukke feestmaand december staat weer voor de deur. De voorbereidingen 

voor Sint, maar ook de Kerst zijn in volle gang en het belooft allemaal heel 

leuk te worden. De sintstemming zit er bij de kinderen goed in. Dat is maar 

goed ook, want het is nog maar een paar nachtjes slapen en dan het is zover. 

We zijn heel benieuwd of de Sint tijd heeft voor de Poolster. Aan de kinderen 

zal het niet liggen. Die zingen dagelijks hun kelen schor en in de hoeken wordt 

de intocht vol enthousiasme nagespeeld.  

Kortom, grote drukte, maar superleuk en gezellig! 

 

Agenda voor de maand december 

03  Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 15.00 - 16.00 uur. 

04  Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 08.00 - 08.30 uur.    

05  Het grote Sinterklaasfeest  

06  De school begint vandaag om 09.30 uur. 

  Tafeltjesavond 1 n.a.v. de rapporten. 

07  De school versieren voor kerst. Komt u ook helpen? 

10  Tafeltjesavond 2 n.a.v. de rapporten. 

19  Om 18.00 uur start het kerstdiner, info volgt. 

20  Nova 

  Kerstviering in de kerk van 10.30-11.30 uur, alle ouders zijn welkom! 

  Let op: Vandaag is er continurooster tot 14.00 uur. 

21  Start kerstvakantie t/m 6 januari.  
 

 

Kerst 
KERSTKOOR 

Natuurlijk moet het grote feest van Sinterklaas nog plaatsvinden, maar dit neemt niet weg dat 

er ook al aan de Kerst gedacht moet worden. Maandag 5 november is het 

Poolster kinderkoor gestart met het inoefenen van de kerstliedjes. We wensen 

juf Kim en meester Fons samen met de kinderen fijne studie uurtjes toe. 

En……we zijn natuurlijk heel benieuwd naar hun optredens. De ervaring tot 

nu toe leert dat we iets heel moois te horen krijgen.  
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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 de informatieborden op de deur van de groep kunt 

u precies lezen wanneer de kinderen aan de gang gaan met hun kerstukje.  

 

De nieuwe Poolsterretjes  

 

In december is Dex Graphorn 4 jaar geworden.  

Dit betekent dat hij bij ons naar school mag, Dex komt in groep D! 

 

  

Juf Karen 
Juf Karen (groep E) heeft al geruime tijd last van een suis in haar oor en gehoorverlies. 

Vooralsnog was het onduidelijk waar dit probleem vandaan kwam. Twee weken geleden is er 

een MRI-scan van haar hoofd gemaakt. Hierbij zijn 2 tumoren geconstateerd. Er bevindt zich 

1 tumor achter haar oor, welke het gehoorverlies en de suis veroorzaakt. Daarnaast is er een 

tweede tumor ontdekt in haar linkerhersenhelft. De tumoren lijken goed van aard te zijn en er 

is een goede kans op herstel voor juf Karen. U begrijpt dat iedereen in de directe omgeving 

van juf Karen erg geschrokken is.  

Juf Karen is inmiddels geopereerd aan de tumor in haar linkerhersenhelft. De operatie is 

geslaagd en het gaat gelukkig heel goed met haar. Het is voor haar, maar ook voor ons op dit 

moment nog niet duidelijk wanneer juf Karen haar werkzaamheden kan hervatten. Het dragen 

van groepsverantwoording zal voor juf Karen tijdens het huidige schooljaar helaas niet 

haalbaar zijn. Wellicht zal zij in de loop van het schooljaar weer wat taken kunnen oppakken. 

We hebben een voorlopige interne oplossing gevonden voor de bezetting van groep E. Voor 

de periode hierna staat er een vacature uit. 

 

We wensen juf Karen en haar gezin heel veel sterkte toe in de komende periode. 

 

Vindt u het leuk een kaartje te sturen dan kan dat natuurlijk. 

Het adres van juf Karen is: Veldlaan 18,  2771 LX  Boskoop. 
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Nieuwe wet op de privacy 

Zoals ongetwijfeld bekend is bij u als ouder/verzorger hebben wij sinds dit jaar te maken met 

de nieuwe wet op privacy (AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming). Niet alle 

ouders/verzorgers hebben toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Voor 

ons als school is het ondoenlijk om per foto te controleren of er kinderen 

op staan die wel of geen toestemming hebben gekregen. Dit heeft ons 

moeten doen besluiten dat wij als school geen foto`s meer zullen maken 

van schoolactiviteiten. Dit betekent dat er tijdens de intocht van 

Sinterklaas, maar ook tijdens de kerstviering geen foto`s meer gemaakt 

zullen worden zoals u van ons gewend bent.  
 

 

Kijk-gesprekken kleutergroepen 

In de kleutergroepen maken wij gebruik van het observatiesysteem KIJK. 

Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang: 

 de ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen; 

 een daarop afgestemd aanbod ontwerpen; 

 en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.  

Twee keer per jaar wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt 

geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. Normaliter had u in deze periode van het schooljaar 

een KIJK-gesprek met de leerkracht. Wij hebben ervoor gekozen het registratiemoment te 

verplaatsen naar januari om naar ons idee een nog beter beeld te kunnen geven over iedere 

leerling en daarop het onderwijsaanbod goed af te kunnen stemmen. De oudergesprekken die 

op 6 december en 10 december plaats zullen vinden, zijn daarom niet zoals gebruikelijk naar 

aanleiding van de KIJK-observatie. Wel is dit een goed moment om in gesprek met de 

leerkracht(en) van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van uw kind en de 

observatiepunten te bespreken die de afgelopen periode aan bod zijn geweest. Voor de 

kinderen van groep E wordt op een later moment in het schooljaar een gespreksronde gepland. 

Kinderwagens in de school 

De laatste periode zien we het aantal kinderwagens in de school weer 

toenemen. Het probleem met deze wagens is dat ze vrij veel ruimte innemen 

op de gangen. Bij de drukte tijdens het halen en brengen staan ze dan ook 

flink in de weg. Omdat het de doorgangen belemmert, levert dit bij een 

calamiteit gevaar op. Wilt u daarom in het vervolg de kinderwagens en 

buggy’s buiten `parkeren`. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.  
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Ingezonden berichten (3) 

Scholenmarkt 2019 voor basisschoolleerlingen uit groep 8 

Op woensdag 16 januari 2019 vindt in sporthal Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en 

Rodenrijs de jaarlijkse scholenmarkt voortgezet onderwijs plaats. Op deze avond geven de 

scholen van het voortgezet onderwijs de informatie die leerlingen uit groep 8 nodig hebben 

voor het kiezen van een passende middelbare school. Er zijn voortgezet onderwijs scholen 

aanwezig uit Lansingerland en uit de omliggende gemeenten.  

Kom ook! 

Hierbij nodigen wij jullie uit om deze scholenmarkt te bezoeken. De scholenmarkt is geopend 

van 19.00 uur tot 21.00 uur. Wij willen graag de drukte over de avond verspreiden. Zo is er 

voor iedereen voldoende gelegenheid om informatie te krijgen. Daarom vragen we 

geïnteresseerden uit Bleiswijk en Bergschenhoek zo veel mogelijk het eerste uur te komen, 

dus tussen 19.00 en 20.00 uur. Ouders, verzorgers en leerlingen uit Berkel en Rodenrijs zijn 

van 20.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom.  

 

 

Kerstviering 24 december 

Maandagavond 24 december, kerstavond. Deze 

beginnen wij voor de gezinnen om 18.00 uur 

met een gezinsviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte. Het 

wordt een leuke viering, met als thema: “Wij brengen jullie goed 

nieuws”, waarin kinderen actief mee kunnen doen als zij willen. 

Wij zoeken kinderen vanaf groep 6 die willen helpen om het 

Evangelie te vertellen. Aanmelden kan tot 16 december via: 

secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl of  

010-5112330. Donderdagavond 20 december willen wij oefenen 

in de kerk, aansluitend aan de repetitie van het kinderkoor. 

Heb je thuis nog mooie engelenkleding of vleugels liggen, neem deze dan mee naar de 

viering. Dan kun je meespelen in het engelenkoor. Wij hopen jullie te zien 24 december! 

De werkgroep gezinsviering, 

Olivier, Celine, Connie, Rita, Minh Thu en Elsbeth   

 

 

 

 

 

mailto:secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl
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Het Lansingerlands Initiatief 
Goed idee? Doe er wat mee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Lansingerlands Initiatief 

Goed idee? Doe er iets mee! 

Heb jij een goed idee om jouw straat, wijk of de hele gemeente nog mooier, socialer, duurzamer of 

groener te maken? Een idee waar meer Lansingerlanders blij van worden? Of misschien heeft jouw kind 

een goed idee? Doe dan mee aan het Lansingerlands Initiatief en win een bijdrage om dit initiatief 

mogelijk te maken!  

De gemeente Lansingerland stelt voor één of meerdere initiatieven een aanmoedigingsbedrag 

beschikbaar. Dit bedrag is maximaal 50% van de totale kosten van een initiatief. Er is in totaal 60.000,- te 

verdelen.  

Wat doe je met dit idee? 

Maak eerst het idee aan de gemeente bekend en vul het interesseformulier in via 

www.lansingerland.nl/initiatief. Daarna neemt de gemeente persoonlijk contact met je op voor een 

korte kennismaking en uitleg over de procedure.    

Informatiebijeenkomst 

Donderdag 13 december is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Je bent om 19.30 uur van 

harte welkom. Tijdens deze avond hoor je welke vervolgstappen je moet zetten om tot een kansrijk plan 

te komen. 

De inwoner bepaalt! 

In de Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief kunnen inwoners stemmen op hun favoriete initiatief. 

Uiteindelijk bepaalt de inwoner wie er met zijn of haar initiatief aan de slag kan gaan.  

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl/initiatief. Hier kun je ook de animatiefilm bekijken 

over hoe het Lansingerlands Initiatief werkt.  

 

http://www.lansingerland.nl/initiatief
http://www.lansingerland.nl/initiatief
https://youtu.be/_Cm_kmte37o

