
1 

 

 

 

 

NOVA VOOR DE MAAND               April      SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

Agenda voor de maand april 

02 Tafeltjesavond 2   

04  Theoretisch verkeersexamen voor de groepen 8.      

10  Afsluiting projectweek van 18.00 – 19.30 uur, komt u ook gezellig?  

12 Keuze-uur groepen 1-2  

16 Cito-eindtoets groepen 8  

Excursie Maasvlakte groepen 7   

17 Cito-eindtoets groepen 8 

Kleutergroepen klaar maken voor opknapbeurt.  

18 Cito-eindtoets groepen 8    

 Paasontbijt 

19 Start paas/meivakantie t/m 5 mei, veel plezier allemaal!    

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In april starten er 3 nieuwe kinderen op de Poolster.  

We heten ze van harte welkom bij ons op school! 
 

Groep A    Lois-June Swartsenburg            

      Groep C  Femm Voskuil         

                   Groep D   Nathan de Laak  

Opknapbeurt kleutergroepn 

In de meivakantie ondergaan de kleutergroepen een flinke opknapbeurt.  

Vensterbanken, radiatoren, de `natte` hoeken, wanden en kozijnen worden lekker  

opgefrist. We zijn hier super blij mee, maar vooral ook heel benieuwd naar het resultaat!  
Dit betekent dat er woensdag en donderdag voor de meivakantie flink wat spullen van de 

wanden gehaald moeten worden in de groepen A t/m D. Wat extra handjes zijn heel welkom, 

dus als u in de gelegenheid bent, geef het even aan bij de leerkracht van uw kind.  
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Bedankt! 

Cindy de Kok-Teveer, moeder van Mats (3A) en Siem (6A), heeft zich 

dit jaar ontfermd over de achtergrond voor de projectfoto`s. Het resultaat, 

zoals u hiernaast kunt zien, is een prachtig doek met de 4 elementen erop.  

Heel erg bedankt! Als dit geen mooie foto`s worden…  

(De opbrengst van de foto`s gaat overigens naar ons goede doel, zie 

verderop in deze Nova.) 
 

Invulling Managementteam  

De afgelopen periode is er, na het vertrek van Ger, de tijd genomen om na te denken over de 

invulling van de directie op de Poolster. 

Een tijdelijke oplossing was gevonden in het, om de week een ochtend, uitroosteren van juf 

Mandy den Teuling en juf Femke Hijdra. Beiden zouden graag een managementfunctie 

binnen school invullen en zijn bereid om in de toekomst een opleiding hiervoor te gaan 

volgen. De fijne samenwerking met juf Mandy en juf Femke en de positieve reacties hierop 

vanuit het team hebben mij doen besluiten om het MT, zoals het nu is samengesteld, in de 

toekomst te continueren. De kwaliteit en continuïteit in de school worden hiermee 

gewaarborgd en het vormt een stabiele basis voor de toekomst van de school. Dit betekent dat 

er geen vacature uitgezet zal gaan worden voor een adjunct-directeur, maar dat er in het 

nieuwe schooljaar ingezet gaat worden op meer uitroostering van juf Mandy 

en juf Femke.   

 

Dit is de achterliggende reden dat er voor het nieuwe schooljaar een fulltime 

vacature leerkracht groep 8 uit staat. Heeft u nog bekenden in het onderwijs? 

Zeg het voort, want we willen graag een leuke, nieuwe collega!  

(Meer informatie over deze vacature vindt u op onze site: www.depoolster.nl.)  

 

Pasen 2019 

Donderdag 18 april hebben wij op school een paasontbijt. De kinderen van groep 1 t/m 7 

ontbijten op school, in hun eigen klas.   

De kinderen nemen van thuis hun eigen bord, beker, bestek, eierdop en (voor wie er trek in 

heeft) een hard gekookt eitje mee. Graag alles voorzien van naam in een plastic tasje.  

 

De groepen 8 zullen in verband met de 

eindcito een andere invulling geven aan 

de paasviering. Informatie hierover volgt 

nog.   

 

 

Wij hopen op een gezellig paasfeest!  
 

 
 
 
 

http://www.depoolster.nl/
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Goede doel 2019 

Na een mooie opbrengst voor `Teachers 4 teachers` en `Stichting Sibusiso` vorig schooljaar, 

zal de Poolster zich dit jaar opnieuw inzetten om geld te sparen voor een goed doel.  

Het doel dat wij dit jaar zullen steunen is `Stichting Jarige Job`. Deze 

organisatie staat ervoor dat ieder kind zijn/haar verjaardag kan vieren.  

In Nederland zijn er 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen 

vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze 

kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit 

alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school! 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.stichtingjarigejob.nl 

Ook dit jaar zal elke groep zich weer een aantal weken inzetten voor dit goede doel. Denk 

hierbij aan: klusjes doen, lege flessen verzamelen etc. Na de meivakantie zullen de eerste 

groepen starten met sparen.  

De opbrengst van de foto`s die van uw kind(eren) tijdens het project gemaakt worden, gaat 

ook naar het goede doel. Deze foto`s kunt u op de afsluitingsavond van het project op 10 april 

voor €2,50 kopen in de groep van uw kind(eren). 

Ingezonden berichten (2) 

Kortingsbonnen Kermis Berkel en Rodenrijs 

 

Van 27 t/m 30 maart is er kermis in Berkel en Rodenrijs. De attracties staan op het terrein bij 

Zwembad De Windas. Om de kermis extra leuk te maken staan er kortingsbonnen op 

www.kermiskorting.nl . Veel plezier op de kermis! 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Gezinsviering zondag 24 maart 

Zondag 24 maart is er om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboorte een gezinsviering 

waarin ook de kinderen zich voorstellen die dit jaar hun eerste communie gaan doen. Tevens 

worden er ook nog drie kinderen gedoopt. 

Het zou voor de kinderen die zich voorstellen en gedoopt worden, leuk zijn als er veel 

vriendjes, vriendinnetjes en klasgenootjes aanwezig zijn. 

Dus kom met zo veel mogelijk mensen naar de viering om 11.00 uur in de kerk aan de 

Noordeindseweg 102. Dan maken we er één groot feest van. 

Na de viering is er koffie en limonade beneden in 't Koetshuys voor iedereen. 

 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.kermiskorting.nl/

