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NOVA VOOR DE MAAND              Juli      SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

 

De laatste Nova van dit schooljaar alweer, over drie weken is het zomervakantie. Een 

bijzonder jaar voor de school, waarin wij na 42 jaar afscheid hebben genomen van meester 

Ger en voor mij het eerste jaar als directeur afgesloten zal gaan worden. Een jaar waarin ik me 

des te meer realiseer hoe trots we kunnen zijn op `onze Poolster` en de lopende 

onderwijsontwikkelingen. Een betrokken oudergroep, een hardwerkend team, 422 fantastische 

kinderen en vrijwilligers zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor. Bedankt allemaal voor de 

fijne samenwerking en het vertrouwen! In het jaarverslag dat binnenkort op de site verschijnt, 

kunt u alle ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar nog eens rustig nalezen.  

 

Mede namens het team wens ik iedereen alvast  

een fijne zomervakantie,  

geniet ervan en tot in het nieuwe schooljaar! 

 

Wendy Vonk 

 

Gelezen in de plusklas 
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Agenda voor de maand juli 

05 De kleuters luisteren vandaag naar de liedjes van de musical. 

   Groepsdag voor de groepen 6 naar het Noord-Aa. 

  Uitreiking van cheque aan Stichting Jarige Job om 14.40 uur. 

  Meester Lars komt kennismaken vandaag. 

08 Groep 8 speelt vandaag de musical voor de groepen 3 t/m 7. 

  Mad Science  

09 Rapport 3 gaat vandaag mee naar huis. 

  Musical voor de hulpouders, er wordt ook gefilmd vandaag. 

10 Musical voor de ouders van groep 8a. 

  De oudste kleuters gaan alvast wennen in groep 3. 

11 Musical voor de ouders van groep 8b. 

12 Groepen 8 afscheidsavond van 17.15 – 20.30 uur. 

  Groepsdag voor de groepen 7 naar het Noord-Aa. 

15 De groepen 8 gaan naar Drievliet. 

17 Doorschuifochtend voor de groepen 3 t/m 7. 

18  Aftellen voor de start van de zomervakantie om 14.45 uur. 

 

 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

Ook in juli worden er weer nieuwe Poolsterretjes 4 jaar! 

Zo vlak voor de vakantie komen zij alvast een kijkje 

nemen in hun nieuwe klas, maar starten na de zomer. 

Welkom bij ons op school! 

 

Groep A FennaVijverberg 

   Mirthe Bouwman 

Groep B Jenn Schoenmakers 

 

 

Dank je wel voor jullie steun! 

Beste ouders, ik ben dankbaar voor alle lieve reacties én dat mijn behandeling in 

Utah kan gaan plaatsvinden door iedereen die heeft gedoneerd. BEDANKT!!! Ik 

krijg vaak de vraag om mensen op de hoogte te houden.  

Natuurlijk wil ik dat! Via deze blog kun je mijn “hersenreis” volgen.  

Mijn belevingen tot nu toe, en straks natuurlijk de therapie in Utah. Ga je met me 

mee? https://becktocynthia.home.blog/  

 

Groetjes, Cynthia Kooter (Guus groep 1C) 

https://becktocynthia.home.blog/?fbclid=IwAR0EFsgFyPTPOuvZlZob9A6jGGqlUjWzht-Z7-fihO8srlnYCk2fZAy3E0E
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Uitslag ouderenquête 

 

Slotconclusies 
RK Basisschool De Poolster scoort als school een 3,38. Daarmee scoort de school ruim voldoende. 

De respons op de vragenlijst was 38%: 116 van de 306 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. 

Het responspercentage is voldoende; de vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. 

Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. 

Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar het algemene beeld ziet er, zoals u hier boven kunt zien, 

heel positief uit. Naar aanleiding van de ouderenquête wordt er voor het nieuwe schooljaar een plan 

van aanpak gemaakt door de preventiemedewerkers van school. Dit wordt in een volgende Nova 

richting de oudergroep gecommuniceerd. 
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Even voorstellen… 

In het nieuwe schooljaar starten er weer twee nieuwe 

collega`s bij ons op school: juf Jessica en meester Lars. 

Wij wensen juf Jessica en meester Lars een fijne, 

nieuwe werkplek toe op De Poolster! 

 

Beste ouders, leerlingen en toekomstige collega’s,  

Komend schooljaar mag ik een nieuwe uitdaging aangaan op 

jullie basisschool De Poolster. Een uitdaging waar ik veel zin 

in heb! Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. 

 

Mijn naam is Lars Peters (35 jaar) en ik woon met mijn vrouw 

Debby en mijn twee kinderen, Jill en Dex, in Zoetermeer. Ik 

ben 14 jaar werkzaam in het basisonderwijs en heb dat bijna al 

die tijd met veel plezier gedaan op basisschool De Akker in 

Boskoop. In deze jaren heb ik allerlei groepen les mogen 

geven, maar was vooral te vinden in de bovenbouw. Dit 

schooljaar heb ik les mogen geven in Zoetermeer op IKC 

Noordeinde. 

 

Naast lesgeven zie je mij geregeld op het voetbalveld. Verder vind ik het heerlijk om 

weekendjes weg te gaan, te koken en te kamperen. 

 

Nog drie weken en dan is het zomervakantie. Nog even goed afronden met mijn huidige 

leerlingen en team. Daarna lekker ontspannen, om vervolgens fris te starten met mijn 

werkzaamheden in groep 8 op De Poolster. Ik heb er super veel zin in! 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie! We zien elkaar vast en zeker in het nieuwe 

schooljaar.  

 

Groetjes, 

Lars  
 

Mijn naam is Jessica Scholte. Ik ben 43 jaar en woon met mijn 

man en twee dochters (15 en 12 jaar) in Berkel en Rodenrijs. In 

mijn vrije tijd houd ik van haken, handletteren, lezen en 

winkelen met mijn dochters.   

Afgelopen 18 jaar heb ik als klassen assistent op Mytylschool de 

Brug in Rotterdam gewerkt. Hier werkte ik samen met een 

leerkracht op een groep met 10 lichamelijk gehandicapte 

kinderen. Met de ervaringen opgedaan op De Mytylschool en de 

lange tijd die ik daar heb gewerkt, ben ik toe aan een nieuwe stap 

in mijn werkloopbaan. 

Ik kijk er daarom extra naar uit om in september als onderwijs 

assistent op De Poolster aan de slag te gaan. 
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Groepsindeling 2019-2020 

Groep Leerkracht begin week of fulltime Leerkracht eind week 

A Femke B. Judith 

B Amanda (ma)                                       1 dag Ingrid                                                         4 dgn 

C Annemarieke Linda 

D Karen Nicole 

E Anja Corine                                   

3A Marja                                                   4 dgn Nelly (vrij)                                                 1 dag 

3B Tessa H.  Mieke 

4A Yannick  

4B Ilona Marion 

5A Laura K                                               3 dgn Liivi                                                           2 dgn 

5B Marijn                                              

6A Manouk                                                               

6B * Anne 4 dgn                                          3 dgn Irene (vrij) 1 dag                     Laura V.    2 dgn 

7A Femke H.                                             3 dgn Mandy                                                       2 dgn 

7B Jorran  

8A Sander                                                  4 dgn Mandy (woe)                                             1 dag 

8B Lars                                                      4 dgn     Karin (vrij)                                                 1 dag 

 

*Laura V. is t/m januari 2020 met zwangerschapsverlof, tot die tijd zal Anne de honneurs 4 

dagen per week waarnemen en Irene 1 dag. Daarna juf Anne 3 dagen, juf Laura V. 2 dagen. 

 

Overblijf bedankt 

Leuk initiatief namens de overblijf: 

Afgelopen woensdagochtend rondom de pauzetijd werden alle 

kinderen getrakteerd op een schepijsje of een waterijsje. Dit om het 

jaar alvast gezellig met elkaar af te sluiten. De kinderen, maar ook de 

leerkrachten hebben gesmuld. Dank je wel, het was lekker! 
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Ingezonden berichten (4) 
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Moeders en oma’s gezocht! 

Voor de moeder die haar eerste baby heeft gekregen, maar hier geen netwerk heeft en vol 

vragen zit, zoals: moet ik hem altijd oppakken als hij huilt, moet hij in zijn eigen bed slapen, 

wanneer heeft hij genoeg gedronken, doe ik het wel goed? 

Voor de moeder die elke dag ruzie heeft met haar (pre-)puberende dochter en opvoeden niet 

meer leuk vindt. Ze wil graag een klankbord, met eigen ervaring, maar zonder oordeel. 

Voor het vluchtelinggezin dat graag wil inburgeren, maar het lastig vindt hoe het 

Nederlandse systeem werkt. Wat doe je op een schoolplein, wat is een kijkavond op school, 

wat wordt van mij als ouder verwacht?  

Je bent aanwezig, luistert en (ver)oordeelt niet. Hierdoor krijgen ouders weer 

zelfvertrouwen en groeien ze in hun ouderschap; het wordt gezelliger voor de kinderen en 

ouders kunnen het zelf weer aan. 

Als vrijwilligster bij Home-Start word je, na een korte voorbereidende training, gekoppeld 

aan een gezin in Lansingerland dat bij je past. Je bezoekt het gezin één keer in de week zo’n 2 

uurtjes op een vast moment. Je luistert, deelt tips vanuit je eigen ervaring of helpt praktisch, 

bijvoorbeeld door met moeder en de kinderen naar buiten te gaan. Je bouwt een band op 

waardoor je samen met de ouders vaak veel kunt bereiken. 

Als vrijwilliger krijg je professionele begeleiding vanuit de coördinatoren d.m.v. individueel 

contact, intervisie met andere vrijwilligers en themabijeenkomsten. 

Wil je meer informatie? Bel of mail met één van de coördinatoren van Home-Start 

Lansingerland:  

Henriëtte Staarthof 06-10026711 

Ellis Neeleman 06-24361018 

Home-start.lansingerland@humanitas.nl 

Facebook.com/HSLansingerland 

 

Home-Start Lansingerland is onderdeel van  

 

 

 

mailto:Home-start.lansingerland@humanitas.nl


8 

 

 

Beste ouders, 

 

De Kidsrun van de Halve Marathon Oostland gaat dit jaar op zondag 8 

september plaatsvinden in Pijnacker. Dit jaar vindt er geen Kidsrun plaats in 

Lansingerland. Alle kinderen uit Pijnacker en omgeving en Lansingerland zijn 

van harte welkom om deel te nemen op één van de 2 afstanden. U vindt alle 

informatie op: www.halvemarathonoostland.nl 

Bij de afstand van 600 meter mogen ouders meelopen. 

We gaan er weer een gezellig feestje van maken. Hele sportieve ouders zijn 

natuurlijk ook van harte welkom op de 5, 10 of 21 km.  

Dus schrijf in! Het goede doel is dit jaar de Scouting Olave St. Claire in 

Berkel&Rodenrijs. Natuurlijk verdienen alle deelnemende kinderen een 

medaille en een aardigheidje van sponsor Ziezoo. De school met de meeste 

deelnemers wint een mooie scholenprijs. 

 

Namens de Halve Marathon Oostland, kidsrun 

Yda Dolle 

________________________________________________________________ 

SAMEN DELEN  

Samen delen is het thema van de gezinsviering 23 juni 2019. Gezellig samen 

eten brengt mensen samen en verbind mensen met elkaar, niet alleen in het 

verleden maar juist ook in deze tijd. En veel mensen maar weinig of geen eten, 

hoe ga je daar mee om? Jezus leert ons dat samen delen de beste oplossing is. 

Komen jullie ook naar de kerk om samen te eten en te delen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zondag 23 juni om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboorte. 

http://www.halvemarathonoostland.nl/

