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NOVA VOOR DE MAAND               Januari       SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

Het einde van december nadert en dat betekent dat de feestdagen er weer aan komen. De 

feestdagen staan voor warmte, gezelligheid, licht in de duisternis, kerstbomen, versieringen en 

soms voor cadeautjes. Vaak wordt er veel en lekker gegeten en terug gekeken op het 

afgelopen jaar. Een jaar waarin weer veel is gebeurd en waarin wij met elkaar gewerkt hebben 

aan het creëren van een fijne en veilige schoolomgeving. 

Een schoolomgeving waarin we respect tonen voor onze medemens, vertrouwen durven 

hebben in onszelf, maar ook vertrouwen in en op elkaar. Waarin we aandacht en zorg hebben 

voor de ander, het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet.   

De opvoeding en scholing van ‘onze’ kinderen vraagt dan ook de nodige tijd en energie. Zorg 

en twijfel horen daarbij, net als plezier en trots. Een open communicatie tussen school en 

ouders is hierbij van groot belang. Hierdoor versterken we elkaar en zorgen we er met elkaar 

voor dat onze opvoedkundige taak op een prettige en constructieve manier verloopt. 

Tijdens de feestdagen wordt er uiteraard ook vooruit gekeken naar het nieuwe jaar, wat zal 

2019 ons brengen? Een nieuw jaar, een nieuwe kans, een mooi moment om even stil te staan 

en eens te reflecteren op wat we allemaal aan het doen zijn. En wie weet, vinden we wel een 

mooi voornemen voor 2019….  

 

Namens het team wensen wij  

u een heel fijn,  

gelukkig, maar bovenal een gezond 2019! 

 

Babynieuws 
Op zaterdag 1 december is Juf Corine bevallen van een prachtige 

dochter Lisa! Het gaat heel goed met Lisa en mamma Corine. 

Misschien komt juf Corine een paar uurtjes nachtrust tekort, maar dat 

wordt al snel goed gemaakt door de aanblik van hun mooie meisje. 

We wensen juf Corine en haar man Barry heel veel geluk. Natuurlijk 

ook gefeliciteerd voor grote, trotse broer Renzo! 
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Agenda voor de maand januari 

07 Eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar. 

08 Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor de ouders van de groepen 8 om 19.30 uur. 

10 MR vergadering om 20.00 uur, u bent van harte welkom. 

11 De kinderen van de groepen 8 krijgen vandaag hun schooladvies en rapport. 

16 Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs in de Oostmeerhal. 

18 Uitlaatklep 3B 

25  Nova 

30 Studiedag. Let op, geen schooldag voor de kinderen.  

 

 

 

De nieuwe Poolsterretjes  

In januari starten er weer 7 nieuwe kinderen op de Poolster! 

We heten de nieuwkomers natuurlijk van harte welkom bij ons 

op school. 

Groep A Fynn Baars 
  Kate Haagsman 
Groep B Marly van Lieshout 
  Milan de Haas 
Groep C Novi Notenboom  
Groep D Milan Suijker 
Groep 7B Laureen Roos 
  

Hoest en Proestpreventie 
Tijdens de herfst en winter lopen veel mensen griep of verkoudheid op. De virussen die griep 

en verkoudheid veroorzaken, zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Ze worden door 

praten, hoesten of niezen verspreid. Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede 

hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom is de Laurentius Stichting gestart met een 

voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.  

In alle groepen is een `hoest en proestdoos` beschikbaar gesteld en er wordt vers fruit 

beschikbaar gesteld voor alle medewerkers gedurende de griepperiode. Daarnaast wordt er in 

alle groepen een stukje voorlichting gegeven.  

Te denken valt aan:  

- het gebruiken van een hand of zakdoek voor je mond wanneer je niest of hoest,  

- bij voorkeur het gebruik van papieren zakdoeken, tissues of handdoekjes, 

- het regelmatig wassen van de handen met water en zeep, 

- voorwerpen als deurknoppen, kranen en trapleuningen vaak schoon maken, 

- het lokaal goed ventileren. 

Door deze maatregelen kan de kans op overdracht worden verminderd.  

Laten we hopen op een griepvrije periode voor alle `Poolsterren`! 
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Juf Nicole Nennie 
Juf Nicole (Nennie) tobt al geruime tijd met haar gezondheid. Inmiddels is zij, na 2 jaar, 

eindelijk geopereerd en aan haar herstelperiode begonnen. Door de operatie hoopt de arts 

ruimte gecreëerd te hebben bij haar heup, waardoor de continue pijn weg zal gaan of minder 

zal worden. Het herstel van juf Nicole zal echter nog geruime tijd gaan duren. Het blijft 

hierdoor onzeker of zij haar werkzaamheden als leerkracht in de toekomst kan hervatten. Dit 

is dan ook de reden dat wij helaas afscheid moeten nemen van elkaar. Het dienstverband van 

juf Nicole loopt per 1 februari af.  

We willen juf Nicole hierbij bedanken voor al haar jaren van inzet. Haar vakkennis en 

gezelligheid zullen we enorm missen op de Poolster. We wensen haar veel sterkte met haar 

herstel en hopen dat zij een pijnvrije toekomst tegemoet zal zien!       

 

Voortgezet onderwijs 
De kinderen uit groep 8 zijn zich de aankomende maanden, samen met hun ouders, aan het 

oriënteren op het VO. Om de weg naar het VO wat te stroomlijnen 

ontvangen de kinderen op 11 januari hun schooladvies en schoolrapport. In 

de week daarna staan de adviesgesprekken gepland. 

Op dinsdag 8 januari is er een voorlichtingsavond georganiseerd bij ons op 

school (aanvang 19.30 uur). Daarnaast zullen de VO-scholen zich de 

komende maanden presenteren tijdens open dagen. Deze dagen en tijden 

staan vermeld op de sites van de scholen en in de gang bij de groepen 8 

hangt, na de kerstvakantie, ook de nodige informatie. 

Woensdag 16 januari is er een scholenmarkt in de Oostmeerhal (aanvang 19.00 uur) waar 

belangstellenden welkom zijn. Deze markt, waar (bijna) alle VO-scholen uit de omgeving 

vertegenwoordigd zijn, is in eerste instantie bedoeld voor de ouders en kinderen uit groep 8, 

maar ook als u ouder bent van kinderen in groep 7 kan het interessant zijn de scholenmarkt te 

bezoeken. 

De maand januari is dus de kick-off van de zoektocht naar een nieuwe school die past bij de 

mogelijkheden en ambities van de kinderen uit groep 8.  

We wensen de ouders en kinderen daarbij veel succes en plezier! 

 

Juf Karen  

Zo vlak voor de feestdagen kregen wij positief nieuws over juf Karen!  

De operatie, die zij onlangs heeft gehad, is geslaagd en de tumor in haar hoofd is in zijn 

geheel verwijderd. De tumor was bovendien goedaardig. Het herstel van juf Karen verloopt 

buitengewoon voorspoedig. De medicatie is afgebouwd en de juf is de draad van het dagelijks 

leven, stapje voor stapje, weer aan het oppakken. Een fijn begin van de vakantie en de 

feestdagen voor juf Karen en haar gezin! 
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Ingezonden berichten (1) 

 

 

KINDERWERVING 

Doe jij ook mee aan de KinderSamenLoop Lansingerland  

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er de KinderSamenLoop.  

Met vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, buurtkinderen of neefjes/nichtjes 

24 minuten wandelen over het parcours bij het zwembad de Windas.  

KinderSamenLoop Lansingerland is op zondag 8 september om 10.00 uur.  

Omdat in zoveel families, volwassenen maar ook kinderen, te maken hebben 

met kanker, willen we alle kinderen van de basisscholen in Lansingerland de 

gelegenheid geven ook hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker.  

Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan de 

KinderSamenLoop op zondag 8 september. Individueel of in een team lopen de 

kinderen 24 minuten over het parcours bij Zwembad de Windas.  

Teams kunnen door de kinderen zelf samengesteld worden, bijvoorbeeld met 

vriendjes, vriendinnetjes, clubgenootjes, klasgenootjes, buurtkinderen, neefjes, 

nichtjes enz.  

Individueel lopen kan ook, bijvoorbeeld met een van je ouders.  

Zo werkt het  

Voor 1 euro kan een kind meedoen aan de KinderSamenLoop.  

Je krijgt dan ook een t-shirt van het KWF  

Kinderen wandelen 24 minuten voor het goede doel .  

De kinderen worden vanaf 09.00 uur verwacht bij de Windas in het Annie M.G. 

Schmidtpark.  

Kinderen kunnen extra geld inzamelen via de sponsorkaart of bedenken zelf een 

actie. Hoe meer actie´s hoe leuker natuurlijk. Bijvoorbeeld het inzamelen van 

lege flessen, klusjes doen, koekjes bakken of iets maken om te verkopen enz.  

Geld inleveren  

Als een kind geld heeft ingezameld kan het geld worden ingeleverd bij het 

aanmelden om 09.00 uur. Het eindbedrag dat de kinderen hebben ingezameld 

wordt meteen na de kinderloop bekendgemaakt.  
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De cheque wordt later opgeteld bij de totaalopbrengst van de SamenLoop en 

gaat naar kankeronderzoek.  

Ieder kind tot en met groep 8 kan meewandelen.  

Natuurlijk mogen ouders hun kinderen tijdens de KinderSamenLoop begeleiden, 

zij hoeven niets te betalen. Ook kinderen die nog in een buggy zitten zijn van 

harte welkom.  

Zinvolle school-, club-, of groepsactiviteit  

Je kunt je ook aanmelden als school of groep van een school, of bijvoorbeeld als 

sportclub of jeugdvereniging.  

Je kunt je inschrijven via deze link:  

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar 

kindersamenlooplsland@gmail.com Help je mee onze opbrengst te verhogen?  

Vriendelijke groet, Mandy van den Broek  

Werving kindersamenloop Lansingerland  

mailto:kindersamenlooplsland@gmail.com

