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NOVA VOOR DE MAAND               oktober                     SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

 
 

Agenda voor de maand oktober 

05    Dag van de leraar. 
   OR-jaarvergadering aanvang om 20.00 uur. 
06    Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil!’  
15   Afsluiting Kinderboekenweek.  
16   Start herfstvakantie t/m 24 oktober 2021.  
25    Hoofdluiscontrole.  
29   De Nova voor de maandag november wordt verspreid. 
30    De wintertijd gaat in. De klok gaat een uur achteruit. 

    
 

De nieuwe Poolsterretjes 

In oktober starten er weer nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school. 

  

A  Milan Bout   E Shane Schilten 

Mex van Hal 

B Oskar Hooimeijer 

Merel Verkoeyen 

In blijde verwachting  

Geheel volgens Poolstertraditie werden wij laatst verblijd met stroopwafels in de teamkamer. Dit 
betekent een zwangerschap binnen ons Poolsterteam, gefeliciteerd voor juf Femke (groep 7B)! Zij 
verwacht samen met haar partner, Brian, in april 2022 hun eerste kindje. We hopen 
uiteraard dat zij een voorspoedige zwangerschap zal hebben.  
Zoals het er nu naar uitziet, zal juf Femke vanaf de voorjaarsvakantie starten met haar 
zwangerschapsverlof. Voor de vervanging van groep 7B staat per heden een vacature 
uit. We hopen dat we een leuke en geschikte, nieuwe collega zullen vinden.  
 

Oproepje 

Om de school tijdens de Kinderboekenweek (thema: "Wat je worden wil") in 

sfeer te brengen, zijn wij op zoek naar uniformen van verschillende beroepen. 

Heeft u een uniform dat wij mogen lenen? Geef dit dan uiterlijk maandag 4 

oktober mee aan uw zoon of dochter. De leerkracht noteert van wie elk uniform 

is en zorgt dat het uniform na afloop van de Kinderboekenweek weer mee terug 

naar huis gaat.   
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Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil!’ 

Woensdag 6 oktober gaan we van start met de 

Kinderboekenweek 2021! Het thema is dit jaar “Worden wat je 

wil!”.  

 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier 

jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan dromen over wat hij/zij wil worden. Beroepen als 

astronaut, dokter of kok… Kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd 

door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 

onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 

2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 

In de Kinderboekenweek staat leespromotie voorop! Er zal volop worden voorgelezen door de juffen 

en meesters, maar ook de kinderen zullen gaan voorlezen aan elkaar.  

Voor de groepen 4 t/m 8 wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd. De kinderen die willen, 

nemen het in een voorleeswedstrijd tegen elkaar op in de klas. Uit elke klas komt er 1 winnaar naar 

voren die op vrijdag 15 oktober door mag naar de “grote” wedstrijd en zal strijden tegen de winnaar 

van de parallelgroep. Voor elke winnaar is er een klein prijsje.  

Dit jaar organiseren wij tijdens de Kinderboekenweek ook een boekenruilmarkt (tijdens schooltijd). De 

kinderen mogen van thuis een boek meenemen, die ze op school willen ruilen. Voorwaarden zijn dat 

het boek schoon en heel moet zijn. Dit ruilboek kunnen de kinderen tot uiterlijk maandag 11 oktober 

inleveren bij hun juf of meester. De kinderen krijgen dan een waardebon. Met deze waardebon mogen 

de kinderen tijdens de boekenruilmarkt op woensdag 13 oktober, een ander boek uitzoeken. 

Uiteraard mogen er ook meer boeken worden ingeleverd (hiervoor krijgen kinderen geen extra 

waardebonnen). Door meer boeken in te leveren wordt de keuze voor de kinderen groter. De 

overgebleven boeken zullen worden verdeeld over de klassen, zodat de kinderen daar ook uit 

"nieuwe" boeken kunnen kiezen tijdens het vrij lezen. 

Ook dit jaar lenen we de kerntitels van de Kinderboekenweek bij boekhandel Van Atten. Op de 

dag/dagen dat u uw kind(eren) naar binnen brengt, kunt u deze, indien gewenst bekijken. Uiteraard 

kunt u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij boekhandel Van Atten. Bij aankoop van 

€12,50 aan kinderboeken krijgt u het Kinderboekenweekgeschenk er gratis bij. Van de opbrengst van 

de verkoop krijgt De Poolster bovendien 10%, waarvan wij nieuwe boeken voor in de groepen kunnen 

kopen. Vergeet niet om het kassabonnetje bij boekhandel Van Atten in te leveren met daarop de 

naam van de school!  

Wij gaan er een gezellige en leerzame Kinderboekenweek van maken!  

Wist u dat het lidmaatschap voor de bibliotheek tot 18 jaar gratis is?  

Zie de bijlage voor een inschrijfformulier! 

Inschrijven broertjes/zusjes 

Denkt u eraan om broertjes/zusjes in te schrijven? De inschrijving voor kinderen geboren t/m 2018 is 
inmiddels gesloten. Voor kinderen geboren in 2019 hebben wij nog plaats! U kunt een 
inschrijfformulier aanvragen via de groepsleerkracht of het MT.  
Voor kinderen geboren in 2019 is er nog geen wachtlijst. Kent u gezinnen met kinderen uit dit 
geboortejaar? Deze ouders kunnen altijd contact opnemen voor een intakegesprek op school.   
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Goede doel 

De Poolster steunt ieder schooljaar een goed doel. Het team heeft ervoor gekozen om dit jaar geld in 
te zamelen voor Stichting Speelgoedbank Rotterdam.  
In de regio Rotterdam leven veel gezinnen onder de armoedegrens. Steeds meer mensen beschikken 
niet over fatsoenlijke huisvesting, voldoende eten en kleding. Het ontbreekt hen aan geld om 
speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen.  
Stichting Speelgoedbank Rotterdam is een stichting met als doel het doorgeven van goed herbruikbaar 
speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet meer kunnen 
betalen.  
Later dit schooljaar zult u geïnformeerd worden over wanneer en op welke manier we Stichting 
Speelgoedbank Rotterdam gaan steunen. Mocht u alvast meer willen weten? Neem dan alvast een 
kijkje op: https://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/.  
 

Fietsenstalling (zijde Oostersingel) 

We vinden het fijn om te zien dat verreweg de meeste fietsen in de fietsenstalling 
goed geparkeerd staan! Toch willen we het gebruik van de fietsenstalling weer even 
onder de aandacht brengen. We zien dat er steeds meer fietsen aan de voorkant van 
de school in het fietsenrek geparkeerd worden met name door de kleuters. Dit 
fietsenrek is bedoeld voor ouders die daar ‘tijdelijk’ hun fiets neerzetten. Om de 
doorgang (bijvoorbeeld voor hulpdiensten) vrij te houden, willen we u vragen om de 
fietsen van de kinderen voortaan weer in de stalling aan de kant van de Oostersingel te parkeren.   
 

Ingezonden berichten (10) 

Vacatures stichting muzische vorming  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/
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In Bergschenhoek komt een nieuwe wijk met een nieuwe basisschool. Met veel enthousiasme heeft 

de Laurentius Stichting een initiatief ingediend voor IKC Het Avontuur. Om deze school te kunnen 

starten, moeten we voldoende interesse van ouders aantonen. IKC Het Avontuur heeft voor 15 

oktober 130 verklaringen nodig. Wil jij ook een ouderverklaring indienen, of helpen om ouders 

enthousiast te maken en een verklaring in te dienen? Graag! 

  

Waarom wil Laurentius een nieuwe school oprichten? 

1. We gunnen kinderen ons Laurentius-onderwijs: ‘gewoon’ heel goed leren lezen, schrijven en 
rekenen. Maar ook: de wereld en zichzelf als mens ontdekken. Hun eigen weg vinden naar 
een gelukkig leven op een gezonde aarde. Plezier maken en heel veel ruimte krijgen voor hun 
inbreng. 

2. Als Laurentius-bestuur willen we alle scholen goed ondersteunen, bijvoorbeeld met 
personeelszaken, opleidingen en kwaliteitszorg. Daar hebben we een bepaald aantal scholen 
en leerlingen voor nodig: nu en later. Sommige scholen krimpen. We kijken daarom ver 
vooruit en kunnen IKC Het Avontuur goed gebruiken om ook in de toekomst onze kwaliteit 
hoog te houden. 

3. Met ons personeelsbestand kunnen tot nu toe het lerarentekort redelijk aan. De mobiliteit 
tussen scholen helpt hierbij enorm: heel veel collega’s kunnen we binnen de stichting nieuwe 
uitdagingen bieden. Dat willen we zo houden, en liefst verbeteren. Een nieuw IKC helpt 
hierbij: we trekken daarmee ook weer nieuwe medewerkers van buiten aan en behouden 
mensen die binnen de stichting iets nieuws willen. 

  

Wie kunnen IKC Het Avontuur steunen? 

De verklaringen moeten komen van ouders met kinderen van 2 tot en met 4 jaar die wonen in Delft 

(Ruiven), Delfgauw, Pijnacker, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Zoetermeer 

(Rokkeveen), Zevenhuizen of Rotterdam noord. Kijk hier voor de 

postcodes: https://www.laurentiusstichting.nl/lijst-postcodes/ 

https://www.laurentiusstichting.nl/lijst-postcodes/
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Hoe gaat het indienen van een ouderverklaring in z’n werk? 

Dat gaat via de website Ruimte voor nieuwe scholen (duo.nl) met behulp van DigiD en het BSN-

nummer van de kind(eren). Een ouderverklaring indienen, kost ongeveer 2 minuten tijd. 

  

Is een ouderverklaring ook een aanmelding voor IKC Het Avontuur? 

Nee, dit is géén aanmelding! Ouders zijn helemaal vrij om hun kind aan te melden op elke school van 

hun keuze. 

  

Welke middelen kun je gebruiken om mensen te informeren en enthousiast te maken? 

Jouw enthousiasme en gunfactor helpen! Dus breng het IKC onder de aandacht bij je eigen netwerk: 

familie, vrienden, ouders op school, opa’s en oma’s. Je kunt bijgaande flyer gebruiken én de 

drukwerk-flyers die binnenkort bij jou op school liggen. 

Op www.ikchetavontuur.nl vind je nog meer informatie. We zorgen ook voor social-mediaberichten 

die je kunt ‘liken’. 

  

Meer weten over IKC Het Avontuur? 

Neem dan gerust contact op met Nicole van Rens, Projectleider IKC Het 

Avontuur: info@nicolevanrens.nl. 

 

 

 

 

 Helicon is weer begonnen met nieuwe lessen voor kinderen 
 
In september gaan de nieuwe klasjes van start! Kom je ook? 
Kinderen van 5 tot 7 jaar kunnen bij Helicon deelnemen aan de cursus Fluiten met visjes (donderdag 
16.45 uur). De kinderen komen in contact met muzikale visjes die op, onder of boven het water 
kunnen zwemmen. Ze hebben ook verschillende kleuren: wit of zwart. Ze blijken ook nog muziek te 
kunnen maken. Naast de visjes wordt in de lessen ook veel gedaan met ritme, zingen en dansen. De 
groep bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 10 kinderen, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. 
Kinderen van 7 tot 10 jaar kunnen deelnemen aan Algemene Muzikale Vorming (AMV, donderdag 
17.15 uur). Bij deze cursus leren de kinderen goed blokfluit spelen als basis voor een nog te kiezen 
blaasinstrument. De kinderen komen met alle blaasinstrumenten in aanraking, zodat er aan het einde 
van het jaar, het mooiste instrument kan worden uitgekozen om verder op te leren spelen. Naast de 
lessen op blokfluit is er ook veel aandacht voor ritme, zingen en muzikale spellen. Het belangrijkste is 
dat de kinderen ervaren hoe leuk het is om (samen) muziek te maken! De cursussen worden gegeven 
door muziekdocente Daniëlle van der Bas in De Ark aan de Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs. 
 
Je kunt je voor de cursussen aanmelden via educatie@helicontact.nl 

 

 

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/60
http://www.ikchetavontuur.nl/
mailto:info@nicolevanrens.nl
mailto:educatie@helicontact.nl
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Beleef! Sport en cultuur en kom gratis in beweging.  

In samenwerking met de gemeente heeft Lansingerland Beweegt 

Beleef! Sport en Cultuur in het leven geroepen om de jeugd t/m 18 jaar 

op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende 

sport- en cultuuractiviteiten. Door verschillende sport- en 

cultuuraanbieders uit Lansingerland worden er gratis proeflessen 

aangeboden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zijn talent 

kan ontdekken en verder kan ontwikkelen.  

Hoe gaat Beleef! in zijn werk? 

1. Ga naar: https://www.lansingerlandbeweegt.nl/beleef-sport-cultuur/  

2. Kies een leuke sport- of cultuuractiviteit uit de onderstaande lijst met de verschillende 

deelnemende aanbieders. 

3. Om een GRATIS proefles aan te vragen klik je op de button ‘Aanmelden voor kennismaking’ 

onderaan de tekst. 

4. Vul het aanmeldformulier en klik op ‘Verzenden’. 

5. Na aanmelding ontvang je ter bevestiging jouw ingevulde gegevens in je mailbox. De 

desbetreffende sport- of cultuuraanbieder krijgt ook bericht van jouw aanmelding en neemt 

contact met je op om de gratis proefles in te plannen. 

Heel veel plezier gewenst! 

 

 

https://www.lansingerlandbeweegt.nl/beleef-sport-cultuur/
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Kindervoorstellingen in Bleiswijk en Nootdorp 

  

Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! ‘Worden wat je wil’ is het thema dit jaar. 

  

Tijdens de Kinderboekenweek is er op twee zaterdagen een hilarische voorstelling die aansluit bij dit 

thema. 

·         zaterdag 9 oktober om 15:00 uur in ’t Web in Bleiswijk 

·         zaterdag 16 oktober om 10:30 uur in Theater CulturA & Zo in Nootdorp 

  

Deze familievoorstelling is vooral leuk voor kinderen van 4 – 12 jaar en duurt ongeveer 50 minuten. 

De voorstelling gaat over Meneer B. Hij houdt heel erg van stripverhalen. Hij zou ook wel eens een 

superheld willen zijn, met zo’n stoer pak en een rode zwembroek. Zo’n held die de hele tijd door de 

lucht vliegt en tegen gebouwen omhoog loopt. Maar Meneer B. kan niet vliegen en komt altijd 

gewoon door de deur naar binnen. Als hij echter op een dag zijn sokken uit de wasmachine haalt, 

merkt hij dat hij plotseling hele harige voeten heeft en met bananen kan praten! Hij is veranderd in… 

Monkeyman! 

  

Meneer B. is een Held (op sokken) is een komische kruising tussen Superman en James Bond, een 

doldwaze parodie op heldenverhalen en actiefilms. 

Kaartjes zijn te koop via www.theatertweb.nl en www.culturaenzo.nl 

 

 

In oktober bij de Buurvrouw  

Tikketakketik doet de regen op 10 oktober bij de Buurvrouw.   
Maar daar kunnen Vincent en Kaatje wel tegen. Samen beleven een herfstavontuur dat voelt als een 
verhaal... Hand in hand met een grote en een kleine haas springen de vriendjes van het ene wonder 
maar het andere. En wat doet die doos daar eigenlijk...?  
Kom je ook met je grote broer of kleine zus naar deze vrolijke voorstelling voor peuters, kleuters en 
(groot)ouders. Ze zingen liedjes die je kent of snel kunt leren. Precies (ont)spannend genoeg voor 
kleine en grote mensen.   
 
En/of kom je naar de Verdwenen Stem op 24 oktober. Een 4+ voorstelling over Olivia de beroemde 
operazangeres die voor een belangrijk concert in de stad is. In haar kamer in het Bilton Hotel bereidt 
ze zich voor op het concert dat de volgende dag zal plaatsvinden. Ze is zich echter niet bewust van de 
snode plannen van Salim de Stemmenrover, die in een onbewaakt ogenblik haar prachtige zangstem 
steelt. Olivia is radeloos. Ze moet immers de volgende dag dat belangrijke concert geven. Hoe vindt 
ze haar stem terug? Kijk jij mee?  
  
Voor de papa’s/mama’s/grootouders en andere nieuwsgierige liefhebbers van een middag en 
avondje uit: 
1-10 Laura van Dolron met De nieuwe Laura  
2-10 Schiebroek Leeft! 2 toffe bands (gratis/alleen reserveren nodig)  
8-10 Gouwe Ouwe 55+ -een gezellig jaren 60 feestje  
9-10 Pubquiz (meld je aan met een team of alleen)  
30-10 Natte T festival -Want ut Rotjeknors bekt zo lekker  
 
www.buurvrouwrotterdam.nl 
 

https://www.theatertweb.nl/event/meneer-b-is-een-held-op-sokken/#more-2457
https://www.culturaenzo.nl/agenda?module=shop&class=shop&event=showDetail&lcMomPk=WW0000000000626
https://www.buurvrouwrotterdam.nl/

