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NOVA VOOR DE MAAND              september                 SCHOOLJAAR 2022 / 2023 

 
We hopen dat iedereen een heel fijne zomervakantie heeft gehad en 
weer opgeladen is om er een goed en fijn schooljaar van te maken. Het 
team van De Poolster heeft er in ieder geval zin in!   
In deze goed gevulde Nova vindt u de nodige informatie die aansluit bij 
de start van dit nieuwe schooljaar. We hopen dat u even tijd wilt 
maken om alle informatie goed door te lezen.  

 

Agenda voor de maand september 

05  Inspectiebezoek aan De Poolster (zie meer informatie verderop in de Nova) 
  Informatieavond groep 3A om 19.00 uur 
  Informatieavond groep 3B om 20.15 uur 
06  Informatieavond groep 4A om 19.00 uur 
  Informatieavond groep 4B om 20.15 uur 
07  Studiedag, de kinderen zijn vandaag vrij 
08  Informatieavond groep 5A om 19.00 uur 
  Informatieavond groep 5B om 20.15 uur 
09  Show “Reacties in de ruimte” door Mad Science in de aula voor alle groepen   
12  Informatieavond groep 6A om 19.00 uur 
  Informatieavond groep 6B om 20.15 uur 
13  Informatieavond groep 7A om 19.00 uur 
  Informatieavond groep 7B om 20.15 uur 
15  Informatieavond groep 8A om 19.00 uur 
  Informatieavond groep 8B om 20.15 uur 
16  Uitlaatklep 1A   > 13.05 uur groepen A, E, 7A, 7B en 8B   
     > 13.45 uur groepen B, 3B, 4B en 8A 
21  Talentenochtend 1 - groep 5 t/m 8 
23  Uitlaatklep 1B  > 13.05 uur groepen C, 3A, 5B en 6A 
        > 13.45 uur groepen D, 4A, 5A en 6B 
  Voorstelling ‘De Spion’ in de Cultuurfabriek voor de groepen 7/8 
28  Talentenochtend 2 – groep 5 t/m 8  
  Start verkoop kinderpostzegels (groep 7) 
30 Keuze-uur groep 1/2  
  Nova voor de maand oktober  
 

Inschrijven broertjes/zusjes 

Voor kinderen geboren in 2019 & 2020 hebben wij nog maar een paar plekjes 
beschikbaar, dus mocht u uw zoon/dochter nog niet hebben ingeschreven, 
dan is snelle actie vereist.  
U kunt een inschrijfformulier vragen via de groepsleerkracht of het MT.  
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De nieuwe Poolsterretjes 

Naast alle nieuwkomers na de zomervakantie starten er 

in september ook weer nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school! 

 

A  Sivve Schimmer   B  Nora Vreugdenhil 
C  Joep Ligtvoet    D Jayden Okwuokei 
E  Jill Stokman 
 

Kennismakingsgesprekken & informatieavonden 

U heeft zich via Social Schools weer kunnen inschrijven voor een kennismakingsgesprek met 
(één van) de leerkracht(en) van uw kind. Mocht u dit vergeten zijn en toch nog graag een 
gesprek willen inplannen, stuur dan even een berichtje via Social Schools naar betreffende 
leerkracht(en).  
De jaarlijkse informatieavond is per leerjaar weer verdeeld over verschillende avonden. We 
hopen van alle kinderen minimaal één ouder te mogen ontvangen op deze avond. De 
informatieavond duurt ongeveer een uur (19.00-20.00 uur of 20.15 – 21.15 uur).   
U ontvangt een aantal dagen voorafgaand aan de informatieavond via Social Schools een 
leerstofoverzicht. Dit leerstofoverzicht vervangt echter niet de informatie die verteld wordt 
tijdens de informatieavond. Uiteraard is er tijdens de informatieavond wel gelegenheid tot 
het stellen van vragen over dit leerstofoverzicht.   
   
 

  
  

 

 

  
     
  
          

De informatieavond van groep A t/m D heeft deze week al plaatsgevonden. 

 

Babynieuws & een huwelijksbootje 

In de zomervakantie is juf Laura Veen bevallen van haar 
zoontje. Op 16 juli 2022 is Owen Stephan van Veen geboren. 
Juf Laura is nu nog lekker aan het genieten van haar 
zwangerschapsverlof samen met Owen, haar man Mick en 
haar dochtertje Zoë. 
We zien juf Laura in november weer terug op De Poolster in 
groep 6B. 

Datum Leerjaar 

Donderdag 1 september Groep E  

Maandag 5 september Groepen 3  

Dinsdag 6 september Groepen 4  

Donderdag 8 september Groepen 5 

Maandag 12 september Groepen 6 

Dinsdag 13 september Groepen 7 

Donderdag 15 september           Groepen 8 
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Op woensdag 24 augustus 2022 is juf Linda getrouwd met Timon. 
Het was een prachtige en feestelijke dag die zij samen met haar twee 
zoontjes en haar naasten heeft gevierd.  
Daarna heeft juf Linda nog een aantal dagen heerlijk kunnen 
nagenieten van haar bruiloft. Vanaf deze week zal zij weer aan de 
slag gaan in groep C.  
 
 

Overblijfkrachten gezocht  

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Vindt u het leuk 
om wat vaker een kijkje in de keuken van de school te kunnen nemen en 
wat meer betrokken te zijn bij het reilen en zeilen? Wordt dan een of meer 
dagen per week overblijfkracht!   
Een overblijfkracht houdt tussen 12.00 – 13.00 uur toezicht in de groep 
tijdens het eten en drinken en het buitenspelen. Daarnaast controleert de 
overblijfkracht de aanwezigheid van de kinderen en zorgt dat de kinderen even lekker 
kunnen ontspannen. Een pedagogische opleiding is echt niet nodig, affiniteit met kinderen 
en flexibiliteit is meer dan voldoende! Bovendien werk je in een team van enthousiaste 
overblijfkrachten die elkaar een handje helpen waar nodig.   
Wanneer u overblijfouder bent/wordt, kun je hier een vrijwillige vergoeding voor ontvangen. 
Bovendien betaalt je eigen kind(eren) geen overblijfkosten op de dag(en) dat je als 
overblijfkracht aanwezig bent.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van 
Lobberegt (overblijfcoördinator) via overblijf@depoolster.nl.   
 

Inspectiebezoek 

Iedere vier jaar wordt elke school in Nederland bezocht door de 
onderwijsinspectie. Op maandag 5 september 2022 is De Poolster weer 
aan de beurt. Dit schoolbezoek is onderdeel van het inspectiebezoek op 
stichtingsniveau. Toch is dit bezoek niet helemaal “gewoon”.  
De Laurentius Stichting heeft De Poolster namelijk, samen met nog twee 
andere scholen, aangedragen voor een zogenaamde “waardering goed’.  

Normaal gesproken beoordeelt de inspectie alleen met een ‘onvoldoende’ of ‘voldoende’,  
maar scholen kunnen op eigen verzoek ook opgaan voor een waardering ‘goed’ of 
‘excellent’. Wanneer je voor de waardering ‘goed’ wilt opgaan moet je kunnen aantonen dat 
je op minimaal 3 van de 13 kwaliteitsgebieden meer in je school te bieden hebt dan 
gemiddeld. Om dit te “bewijzen” dien je een aantal stukken in bij de inspectie, waarna zij 
een dagje in de school komen kijken.  
Tijdens het inspectiebezoek op 5 september as. zullen twee inspecteurs in diverse groepen 
een lesobservatie uitvoeren, maar gaan zij ook in gesprek met collega’s, ouders en 
leerlingen. Op deze manier toetsen zij of het geschetste beleid op papier ook overeenkomt 
met de werkelijkheid.  
Wij hopen natuurlijk op een positieve beoordeling, maar willen ook graag feedback waarmee 
wij de komende tijd aan de slag kunnen om De Poolster nóg beter te maken.  
 

mailto:overblijf@depoolster.nl
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Afvalvrije school 

In een eerdere Nova hebben we u al verteld over het project ‘afvalvrije school’ 
vanuit de gemeente Lansingerland. Op woensdag 24 augustus heeft met alle 
Poolsterretjes de kick-off hiervan op het schoolplein plaatsgevonden. Een aantal 
bovenbouwleerlingen heeft het zogenoemde ‘afvalspel’ gespeeld, waarna het 
project officieel is afgetrapt.  
In alle ruimtes in de school staan nu 4 afvalbakken om afval in te scheiden: 
restafval, papier, PMD en GFT. Vanaf nu kunnen we dus ook op school bewust 
aan de slag met het scheiden van afval. We zijn blij om op deze manier een 
bijdrage te kunnen leveren aan een meer duurzame leefomgeving!  
Binnenkort volgt er in een aantal groepen nog een gastles over dit onderwerp. 
 
Helpt u ook mee door zo veel mogelijk herbruikbare bekers/bakjes mee te geven en zo min 
mogelijk eten en drinken dat verpakt zit in wegwerpverpakkingen?! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderavond Mediawijsheid  

Op dinsdag 18 oktober 2022 wordt er voor de ouders van kinderen uit 
groep 5 t/m 8 een themabijeenkomst ‘Mediawijsheid’ georganiseerd op 
school. Deze avond zal verzorgd worden door een gastspreker van 
‘Voorlichting op Scholen’. Deze instantie verzorgt al een aantal jaren 
gastlessen voor de kinderen in onze groepen 5 t/m 8. Toch vinden we het 
belangrijk om u, als ouder/verzorger, ook mee te nemen in de wereld van 
kinderen in combinatie met mediawijsheid.  
 
Tijdens de voorlichting wordt er gesproken over de voordelen, maar ook over de gevaren 
van sociale media. Er wordt achtergrondinformatie gegeven, maar u hoort ook praktische 
tips. Uiteraard is er (na afloop) ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 
gastspreker(s).   
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de aanmelding voor deze avond, maar u kunt 
de datum desgewenst alvast noteren in uw agenda.  
Wilt u alvast wat meer informatie over de organisatie Voorlichting op Scholen? Neem dan 
een kijkje op: https://voorlichtingopscholen.nl/snel-navigeren/ouder-of-verzorger/.  
We hopen op een hoge opkomst en horen na afloop ook graag terug wat u van de 
themabijeenkomst vond.   

https://voorlichtingopscholen.nl/snel-navigeren/ouder-of-verzorger/
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Groeilab 

Op De Poolster bent u van ons gewend dat wij een leeromgeving bieden waarin ieder kind 
wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk op onderzoek uit te gaan en zich breed kan 
ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, muzisch en motorisch gebied. 
De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe visie en 
aanbod voor de kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Alle 
kinderen in de school werken volgens het systeem van gedifferentieerde instructie, passend 
bij de behoefte van elk kind. Hierdoor kunnen we de kinderen, binnen de methodes, op hun 
eigen niveau uitdagen. Dit gebeurt dagelijks binnen de groep. Deze differentiatie binnen de 
groep biedt niet voor alle kinderen voldoende verrijking. Uw kind kan dan in aanmerking 
komen voor begeleiding buiten de groep.  
 
Al jaren bieden wij voor deze specifieke leerlingen een plek waar ze extra uitgedaagd 
worden, leren leren en leren denken. Voorheen noemden we deze plek de Plusklas, maar de 
term "Plusklas" vinden wij niet meer passen bij onze visie. We hebben daarom gekozen voor 
een nieuwe naam: het Groeilab. Waarom deze naam? 
 
Groeien: 

• Het ontwikkelen van een positieve groeimindset.  Iemand met een op groei gerichte   
             mindset, ziet dat kwaliteiten, intelligentie en persoonlijkheid niet vaststaan, maar dat  
             je jezelf kunt blijven ontwikkelen. 

• Groeien in de ontwikkeling van het denken en het leren. 

• Groeien als mens. 
Uiteraard groeien en ontwikkelen alle kinderen op De Poolster zich, maar de kinderen die in 
aanmerking komen voor het Groeilab, hebben andere en meer specifieke behoeftes om tot 
groei en ontwikkeling te komen. 
 
De doelen van het Groeilab: 

• Werken aan persoonlijke leerdoelen en vaardigheden die nodig zijn voor de  
             leerprocessen zoals onder andere: doorzetten, hulp durven vragen, leren van je  
             fouten, nadenken over de taakaanpak, de tijd nemen, gebruik maken van wat je al  
             weet. 

• Verdiepen van de intrinsieke motivatie. 

• Samenwerken met "peers", gelijkgestemden. 
 
Het onderwijsaanbod van het Groeilab: 

• Leren leren: het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn bij het verwerven en  
             toepassen van kennis. 

• Leren denken: ontwikkelen en reflecteren op de hogere denkvaardigheden 

• Leren (voor het) leven: het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het  
             intrapersoonlijk en interpersoonlijk gebied.  
 
De werkgroep HB heeft  selectiecriteria voor het Groeilab opgesteld, waarbij het belangrijk is 
om kritisch te blijven kijken naar wat een leerling nodig heeft. Wanneer uw kind in 
aanmerking komt voor het Groeilab, zal de leerkracht altijd eerst contact opnemen met u als 
ouder(s)/verzorger(s). 
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Mad Science 

Op vrijdag 9 september krijgen we op De Poolster bijzonder bezoek. 

Een professor van Mad Science komt een spectaculaire (techniek)show 

geven! Deze show is de aftrap voor de naschoolse cursus "Reacties in 

de ruimte". Dit is een cursus van 6 lessen (op donderdagmiddagen), 

voor kinderen die zich hiervoor inschrijven.  

Let op: aan deze naschoolse cursus zijn kosten verbonden. 

De kinderen gaan onder andere slijm maken tijdens deze cursus. Ook leren de kinderen over 

de ruimte, licht en gaan ze supersnelle scheikundige reacties uitproberen. De kinderen gaan 

na elke cursusmiddag naar huis met leuke gadgets en steken er ook nog wat van op!  

Er zijn twee cursussen, de eerste is voor kinderen uit groep 1 t/m 3 en de tweede is voor 

kinderen uit groep 4 t/m 8. De cursussen starten vanaf donderdag 15 september 2022 om 

15.15 uur. De kinderen blijven om 15.00 uur op school en de docent van Mad Science 

begeleidt de kinderen naar het juiste lokaal. Om 16.15 uur is de cursus afgelopen en kunnen 

de kinderen opgehaald worden. Inschrijven voor de cursus is nu al mogelijk, maar de 

kinderen ontvangen op 9 september ook een flyer met hierop meer informatie.  

Kijk voor meer informatie op: https://magazine.mad-science.nl/reactiesinderuimte/home/ 

Schoolreisje vs. excursie 

Afgelopen schooljaar hebben we een aantal keer de vraag gekregen waarom we aan het 
eind van een schooljaar niet op schoolreisje gaan in de trant van een bezoekje aan Duinrell, 
Drievliet etc. Tijdens het intakegesprek, voor de inschrijving, van uw kind(eren) bespreek ik 
dit altijd, maar ik leg u graag nogmaals uit waarom wij hier niet voor kiezen. 
 
Er is jaarlijks een educatief uitje in iedere groep. Bij een educatief uitje kunt u denken aan: 
De Ontdekhoek, Sea Life of NEMO Science Museum. We kiezen om meerdere redenen voor 
een educatief uitje. Enerzijds omdat dit aansluit op de visie van De Poolster. Anderzijds leert 
de ervaring dat het grootste gedeelte van onze schoolpopulatie in hun vrije tijd weleens De 
Efteling, Drievliet of Duinrell bezoekt. Daarom kiezen wij liever voor een leuk én educatief 

uitje. Hiermee slaan we een dubbelslag      .  
Naar de meeste van deze locaties gaan wij, i.v.m. de afstand, met 
busvervoer. Zowel de entree van het museum als het busvervoer 
wordt bekostigd door de ouderraad, vanuit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit busvervoer maakt echter gebruik van 
seizoensprijzen. Om de, toch al hoge, prijzen van het busvervoer zo 
laag mogelijk te houden, gaan wij in principe altijd vóór de maand 
maart op excursie en niet pas aan het einde van het schooljaar.  
Gelukkig worden er in de laatste weken van het schooljaar altijd 
genoeg andere leuke activiteiten voor alle kinderen georganiseerd, 
zoals sportdag en ‘groepsdag’. 
De afgelopen 2 jaar zijn de educatieve uitjes in het water gevallen door Covid-19, maar we 
hopen de kinderen dit jaar weer mee te nemen voor een gezellige en leerzame dag.  
U ontvangt uiteraard t.z.t. meer informatie over de excursie voor uw kind(eren) via de 
groepsleerkracht(en). 

https://magazine.mad-science.nl/reactiesinderuimte/home/
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CJG 

Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en 

jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. 

Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag kijken we op verschillende momenten of jouw kind 

zich goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op 

school.  

Geen vraag is ons te gek! 

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, pedagogen en andere 

deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met je mee. Heb je een vraag, 

dan zoeken we samen met jou naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons 

netwerk. Zo maken we samen met jou gezond en veilig opgroeien mogelijk. 

Contact met het CJG 

De manieren waarop je ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Je 

kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan 

de school van jouw kind: 

Margo Voskamp en Sybrecht Oenema  

Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 of 06- 29179516 (Margo) / 06 – 38600735 (Sybrecht) 

E-mail: m.voskamp@cjgrijnmond.nl / s.oenema@cjgrijnmond.nl 

Wil je meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl. 

Daar vind je ook een overzicht van de cursussen, themabijeenkomsten en Webinars die wij 

aanbieden. 
 

Ingezonden berichten (3) 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs speelotheek de Speelhut 

  
Zaterdag 24 september 2022 van 9:00 tot 12:00 uur  
Prins Johan Frisoschool, Oudelandselaan 147  in Berkel en Rodenrijs. 
Tweedehands kinderkleding (maat 80 t/m 176) en speelgoed wordt verkocht namens 
ruim 200 aanbieders. 
 

Wij bieden een grote verscheidenheid aan dagelijkse kleding, winterjassen, 
sportkleding, speelgoed, spellen en leesboeken.  
Het is niet toegestaan om met buggy/kinderwagen de beurs te betreden.\ 
Betalen met PIN is mogelijk en toegang en parkeren is gratis. 
 

Meer informatie over deze beurs of informatie over speelotheek 
de Speelhut? 

Neem een kijkje op: www.speelhut.nl  

 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
mailto:m.voskamp@cjgrijnmond.nl
mailto:s.oenema@cjgrijnmond.nl
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/
http://www.speelhut.nl/
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Jeugdvoorstellingen in Theater CulturA & Zo 

Theater CulturA & Zo in Nootdorp heeft een speciaal programmaboekje met alle 

jeugdvoorstellingen uitgebracht. Dit omdat de jeugdvoorstellingen nogal eens 

ondersneeuwden in het overweldigende aanbod van alle voorstellingen in CulturA & Zo. Uw 

kind krijgt via de school een exemplaar van dit jeugdboekje mee naar huis. Zo heeft u een 

overzicht wat er op theatergebied te beleven is in de buurt. Het boekje geeft een leuke 

aanleiding om samen met uw kind naar het theater te gaan.  

CulturA & Zo vindt cultuur niet voor niets zo belangrijk. Gebleken is dat hoe jonger je aan 

cultuur ‘doet’, hoe beter je hersenen zich gaan ontwikkelen. En dat betekent dat ook andere 

vaardigheden, zoals rekenen en lezen sneller aangeleerd worden. Het is dus een win-

winsituatie om naar de bibliotheek te gaan, een film te kijken, muziek te maken, te dansen 

en naar het theater te gaan. En dat kan allemaal in CulturA & Zo! 

En alles over dit aanbod voor de jeugd staat dus in het boekje dat uw kind mee naar huis 

krijgt. U bent altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen kijken naar dit 

veelomvattende cultuurhuis in Nootdorp. U kijkt samen met uw kind de ogen uit.  

Meer informatie over CulturA & Zo is te vinden via www.culturaenzo.nl. Daar vindt u ook het 

gehele theaterprogramma. Heeft u vragen? Mail naar contact@culturaenzo.nl  

 

http://www.culturaenzo.nl/
mailto:contact@culturaenzo.nl

