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NOVA VOOR DE MAAND               maart       SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

Agenda voor de maand maart 

01  Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie.  
27 De zomertijd gaat in!  

 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In maart worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.   

Welkom allemaal! 

A Mexxi de Bondt 

B  Jack Hofman 

C Zoë Baars 

D  Roos Oldenkamp 

D  Olaf van der Lubbe 

Vakantielezen 

De groepen 3 t/m 5 krijgen voor elke vakantie een opdracht mee naar huis 
m.b.t. het vakantielezen. Dit doen we omdat het belangrijk is de leerlingen te 
stimuleren ook in de vakantie te lezen. De groepen 6 t/m 8 krijgen alleen voor de 
kerst- en meivakantie een opdracht mee. De afgelopen periode is er veel materiaal 
mee naar huis gegaan voor het thuisonderwijs. Daarom hebben we ervoor gekozen nu 
niks op papier mee te geven. Voor het aanvankelijk leesproces is het wel belangrijk 
om te blijven oefenen met lezen tijdens vakanties. De kinderen kunnen zelf lezen, 
maar ook voorlezen is voor veel kinderen erg fijn ter afwisseling.   
  

Rapport 2 & oudergesprekken 

Normaal gesproken zouden de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op 23 maart 
2021 hun tweede rapport ontvangen. Door de sluiting van de scholen in de 
periode van 16 december 2020 t/m maandag 8 februari 2021 zijn er geen 
(betrouwbare) methodetoetsen afgenomen en onvoldoende gegevens 
verzameld om een gedegen rapport te kunnen maken.  
Normaliter worden in februari ook Cito-toetsen afgenomen bij de kinderen. Deze 
toetsen zijn uitgesteld en zullen in maart worden gemaakt. Er is ook nog onvoldoende zicht op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen na de lockdown.  
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Toch willen we u graag informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren). Daarom hebben we, met 
goedkeuring van de MR, de volgende planning gemaakt:  
 

- In maart 2021 nemen we de M-toetsen van Cito af (groep 3 t/m 7).   
- Er wordt een aangepaste groepsbespreking gehouden met de intern begeleider (groep 1  
  t/m 8), waardoor de kinderen én groep goed in beeld blijven.   
- De groepsplannen worden in aangepaste (korte) vorm geëvalueerd en aangepast voor de  
  komende periode.   
- U ontvangt als ouder van groep 3 t/m 7 een uitdraai van de Cito-resultaten. Dit zal, op z’n  
  vroegst, begin april zijn. Een definitieve datum volgt nog.  
- Voor de meivakantie wordt er met alle ouders (groep 1 t/m 7) een voortgangsgesprek 
   ingepland (via Teams). We plannen de gesprekken 5 minuten langer in, 15 minuten i.p.v. 10   
   minuten. Voor deze gesprekken kunt u zich t.z.t. weer inschrijven via Social Schools.  
- Rapport 3 vindt plaats volgens de normale planning op dinsdag 6 juli 2021.  
 

Vakantierooster 2021-2022 

Start schooljaar  2021-2022:    maandag 30-08-2021   
Herfstvakantie:       maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021   
Kerstvakantie:      vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022   
Voorjaarsvakantie:     donderdag 24-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022   
Pasen:       vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022   
Meivakantie:     maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022  
Hemelvaart:     donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022   
Pinksteren:     maandag 06-06-2022 t/m dinsdag 07-06-2022   
Zomervakantie:     vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022   

  

Lesvrije dagen   
Donderdag 24 februari 2022   
Dinsdag 07 juni 2022   

 
Studiedagen    
woensdag 15 september 2021   
woensdag 19 januari 2022   
maandag 28 maart 2022   
 

Dagen met afwijkende schooltijden  

Vrijdag 3 december 2021 (Sinterklaas). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.  
Donderdag 23 december 2021 (dag voor de kerstvakantie). De school sluit om 12.00 uur.     
Dinsdag 22 februari 2022 (carnaval). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.  
Donderdag 16 juni 2022 (sportdag). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.     
 
Bovenstaand vakantierooster is vastgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van De 
Poolster. U kunt dit rooster vanaf heden terugvinden op www.depoolster.nl.  
  

http://www.depoolster.nl/
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Ingezonden berichten (2) 
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De leukste jeugdtheater-voorstellingen in de vakantie!  

Om te zorgen dat de magie van theater gezien en gevoeld blijft, brengt Theater De Buurvrouw in 

Schiebroek jullie graag in contact met kwalitatief jeugdtheater. We zijn niet te stoppen door de 

gesloten theaterdeuren! Vandaar dat je in de voorjaarsvakantie thuis kunt genieten van online 

poppentheater, muziektheater, bewegingstheater, verteltheater, voor ieder wat wils! Voorstellingen 

voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar wisselen elkaar af.   

Het start op zaterdag 13 februari en loopt door tot zondag 28 februari. Wat dacht je van Nijntje op de 

fiets, Coco kan het, De Sneeuwkoningin of Fatboys? Elke dag zijn er drie voorstellingen te bekijken. 

Om 10 uur de eerste, daarna om 14.00 en 16.00 nog een. Leuk toch! 

Op deze manier hopen we zoveel mogelijk gezinnen te bereiken, zodat iedereen in de vakantie van 

bijzondere voorstelling(en) naar keuze kunnen genieten. Daarnaast steunen we zo artiesten en 

gezelschappen in deze zware tijden.   

Op de site https://www.vakantietheater.nl kun je alle voorstellingen vinden. Je koopt voor 7,50 per 

huishouden een kaartje. Als je afgerekend hebt, krijg je via de mail een link. Deze link is pas actief vijf 

minuten voor aanvang van de voorstelling. Hoe je de voorstelling via de televisie kunt bekijken wordt 

op de site helemaal uitgelegd.   

 

https://www.vakantietheater.nl/

