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NOVA VOOR DE MAAND                 Maart                   SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

Agenda voor de maand maart 

07  Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 
  Hoofdluis controle 
  Uitnodiging oudergesprekken via Social Schools 
   Workshop Sociale Media groepen 5 & 6 
10  Safe School groepen 6 & 7 
14   Workshop Sociale Media groepen 7 & 8 
15  Rapport 2 mee naar huis 
16  Stemmen Gemeenteraad, stembureau in de aula 
17  Safe School groepen 8 
  Oudergesprekken rapport 2 
18  13.05 uur Uitlaatklep groepen D, E, 4A, 7B, 8B* 
  13.45 uur Uitlaatklep groepen B, 4B, 5B en 8A* 
22  Oudergesprekken rapport 2 
25  13.05 uur Uitlaatklep groepen C, 3A, 5A en 7A* 
   13.45 uur Uitlaatklep groepen A, 3B, 6B en 6A* 
26  De zomertijd gaat in. De klok gaat een uurtje vooruit 
28  Studiedag voor het team. De kinderen zijn vandaag vrij 
30  Start Projectweek ‘De wereld rond!’ t/m 20 april 
 
*De geplande uitlaatkleppen vinden doorgang onder voorbehoud van het aantal 
besmettingen binnen de school.  
 
 

Nieuwe Poolsterretjes 

In maart starten er weer 3 nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom bij ons op school! 

B  Ben Konijnenburg 

C Zoë Lezer 

5B Nikka Konijnenburg 
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Bedankt voor de bloemen! 

 
Op 10 februari werd het hele 

Poolsterteam blij verrast met een 
bloemetje namens de oudergeleding 
van de medezeggenschapsraad. Zij 

wilden ons op deze manier bedanken 
voor alle inzet en flexibiliteit die het 

team toont. Een hart onder de riem, fijn 
dat er zo met ons wordt meegeleefd. 

 

Gespreksperiode  

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ontvangen op 15 maart hun tweede rapport van dit 
schooljaar. Alle ouders van groep 1 t/m 7 kunnen zich binnenkort weer inschrijven voor een 
gesprek met de leerkracht(en). We vinden het fijn u weer op school te mogen ontvangen, 
maar mocht u het gesprek liever via Teams laten plaatsvinden, neemt u dan zelf via Social 
Schools even contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren). De ervaring leert dat de 
10 minuten snel voorbij vliegen, maar over het algemeen voldoende zijn. Er is immers altijd 
nog een mogelijkheid om een vervolgafspraak met elkaar te maken.  
Gezien het strakke tijdschema vragen we u op tijd aanwezig te zijn en het gesprek te 
beëindigen als de bel gaat.  
De kinderen van groep 3 t/m 7 zullen de komende weken ook allemaal een zogenaamd 
ontwikkelgesprek hebben met hun juf of meester. Daarin bespreken zij behaalde resultaten, 
hun welbevinden en stellen zij doelen voor de komende periode. De kinderen kunnen in dit 
gesprek ook zelf aangeven wat zij nog nodig hebben van hun meester of juf(fen). 
 

Gevonden voorwerpen 

Na de voorjaarsvakantie mag u, zoals gecommuniceerd via Social Schools op vrijdag 18 
februari, het schoolgebouw weer in. Heel fijn dat we u weer mogen ontvangen en dat we 
weer een beroep mogen doen op uw hulp bij verschillende activiteiten. Mocht u binnenkort 
in de school zijn, loopt u dan ook even langs de gevonden voorwerpen bij de hoofdingang. 
We hebben weer een aardige collectie spullen verzameld.  
 

Inzamelen 

We zijn blij met alle kleding, batterijen en cartridges die worden ingezameld voor de school. 
We ontvangen hier financiën voor ten bate van de kinderen en de school.  
Afgelopen jaar hebben we hiermee het mooie bedrag opgehaald van maar liefst:  

   

                                    € 445,15  

Blijft u lekker meesparen?! 
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Workshop skateboarden & Circus Ravioli 

Doordat veel activiteiten wegens Covid-19 geen doorgang hebben kunnen vinden, heeft de 

ouderraad vanuit de vrijwillige ouderbijdrage voor alle groepen een sportieve activiteit 

georganiseerd. Op dinsdag 22 februari is Circus Ravioli opgezet voor de kleutergroepen in de 

aula. De groepen 3 t/m 8 hebben een workshop skateboarden in De Sterrenhal gedaan. 

Zoals te zien op de foto`s was dit erg geslaagd! 
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Ingezonden berichten (4) 

Kinderkledingbeurs speelotheek de Speelhut 

 
Zaterdag 19 maart 2022 vindt van 9:00 tot 12:00 uur  
Vindt onze tweedehands kinderkledingbeurs plaats in de  
Prins Johan Frisoschool, Oudelandselaan 147 te Berkel en Rodenrijs. 

  
Leuke kleding voor vrolijke prijsjes!  
 
Voorjaars- en zomerkleding in de maten 80 t/m 176. Aangeboden namens zo’n 200 
aanbieders.  
 
We bieden een grote verscheidenheid aan kleding en het blijft een verrassing wat je 
tegenkomt!  

 

Het is niet toegestaan om met buggy/kinderwagen de beurs te betreden.  
Betalen met PIN is mogelijk. 
Toegang en parkeren is gratis. 

 

Meer informatie over deze beurs of informatie over speelotheek de Speelhut neem kijkje op: 

www.speelhut.nl  

_________________________________________________________________________________  

 

 

Circus Ravioli start 9 maart weer met de lessen in de Sterrenhal. 

Wil je ook leren lopen op een bal, leren jongleren, of rijden op een éénwielfiets?  

Is acrobatiek wat voor jou, of wil je leren koord dansen? Ben je tussen de 6 en de 12 

jaar? Kom dan bij Circus Ravioli! 

 

De volgende cursus start 9 maart 2022 en bestaat uit 10 

lessen. De lessen en vinden elke woensdag  plaats in de 

Sterrenhal, Wilgenlaan 5a, Berkel en Rodenrijs    

Tijd: 15.00 tot 16.15 uur.  

De kosten bedragen € 75.- per persoon.  

Opgeven kan bij Circus Ravioli, Bouke van Tongeren.  

 

E-mail: bouke@ravioli.nl of Tel: 06-41314560 Info:  www.circusravioli.nl 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.speelhut.nl/
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Relax Kids dagkamp  
Zit jij op de basisschool? Dan mag je mee op het leukste kamp van Rotterdam!  
In de mei- en zomervakantie gaan we op het terrein van Natuurtalent in Schiebroek even bijkomen van al het 
moeten. Je mag spelen, vervelen en vooral even doen waar je zin in hebt. Voor de een is dat de hele dag 
knutselen, voor de ander is dit dichtbij de natuur staan door met een  insectenpotje op pad te gaan en beestjes te 
zoeken. Weer een ander crost met een skelter over het terrein langs een groepje dat zich in de zitzakken heeft 
genesteld met een Donald Duckje. Natuurlijk zijn er de vaste momenten, zoals de dagelijkse warming-up, een 
gezamenlijk uitje naar de speeltuin waar we een ijsje eten, met elkaar een kampvuur maken en marshmallows 
roosteren en nog veel meer. Broertjes, zusjes, vriendjes die je al kent mogen natuurlijk mee naar het kamp, maar 
het is ook een plek waar je nieuwe vriendjes maakt. Wanneer gaan we: 5/6 mei en 13/14/15 juli. Aanmelden of 
vragen: www.studio-ikigai.nl  

 

Studio Ikigai: ontspanningslessen 

voor kinderen 

Kinderyoga, ontspanning en mindfulness voor 

kids of net iets meer 

www.studio-ikigai.nl 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C0af7aa6226b046dc3e1908d9f568676a%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637810651766437348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YiVgXpm83PJc1d0sA46MODfWDO4w31ZXxy7AVZKkFNc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C0af7aa6226b046dc3e1908d9f568676a%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637810651766437348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YiVgXpm83PJc1d0sA46MODfWDO4w31ZXxy7AVZKkFNc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C0af7aa6226b046dc3e1908d9f568676a%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637810651766437348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YiVgXpm83PJc1d0sA46MODfWDO4w31ZXxy7AVZKkFNc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C0af7aa6226b046dc3e1908d9f568676a%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637810651766437348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YiVgXpm83PJc1d0sA46MODfWDO4w31ZXxy7AVZKkFNc%3D&reserved=0
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Rots en Water   

Wil jij sterker in je schoenen staan? Kom dan naar de Rots en Water lessen! 
Rots en Water is een erkende weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes van 4-18 jaar. Het is een bewezen 
effectieve methode om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten. De Rots staat voor onverzettelijk en krachtig, 
het Water staat symbool voor buigzaam, beweeglijk, meegevend en verbinding. Samen vormen zij de balans 
tussen geven en nemen... tussen rekening houden met de anderen (water) en tegelijkertijd opkomen voor je 
eigen wensen, verlangens en overtuigingen (rots). Beide houdingen zijn essentieel in het dagelijks leven. Een 
rotshouding zal meer aangewezen zijn bij groepsdruk, terwijl een waterhouding de voorkeur geniet bij discussies.  
Het programma is opgebouwd rond deze twee begrippen Rots en Water. We werken aan bewustwording door 
vooral heel veel te doen, zelf te ervaren en te voelen. Hoe kun je stevig staan, hoe voelt het om ‘sterk’ oogcontact 
te maken, wat kun je doen met je ademhaling, lichaamstaal en uitstraling? Je leert grenzen voelen en aangeven 
en opkomen voor jezelf. Vooral doen, voelen en plezier hebben!  
  
In de studio worden voor kinderen van groep 5 t/m 8 vanaf 16 maart Rots en Water lessen gegeven door Emma 
Goedbloed. Wil je meer info: www.studio-we-bloom.nl  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-we-bloom.nl%2F&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C0af7aa6226b046dc3e1908d9f568676a%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637810651766437348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bOnCU3%2FNGgXO0P9e%2Fs%2F7ZHegePO0XggkOYbbcodx4m4%3D&reserved=0

