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NOVA VOOR DE MAAND              Januari      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

 

We hopen dat iedereen gaat genieten van de kerstvakantie die nu dan toch echt voor de deur 

staat. Het team van De Poolster wenst iedereen veel gezelligheid, warmte, geluk en 

gezondheid toe voor het nieuwe jaar. 

Na de vakantie gaan ouders, kinderen en leerkrachten er weer met nieuwe energie tegenaan!  

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In januari worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Welkom allemaal! 

 B Laura Palliser 

C Vigo Markus    

E Jasmijn Hofman 

 

Agenda voor de maand januari 

 

06  De eerste schooldag van 2020. Deze week vindt er ook luizencontrole     

            plaats in alle groepen.  

07 19.30 uur voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor de oudergroep   

            van de groepen 8.  

10 Het schooladvies en rapport 1 gaat mee met de leerlingen van groep 8. 

13        OR-vergadering om 20.00 uur.    

15        Scholenmarkt in de Oostmeerhal voor leerlingen van groep 8 (en 7).  

16        Juf Laura Veen start in groep 6B na haar zwangerschapsverlof.   

17 Keuze-uur groepen 3 en 4.    

20 MR-vergadering om 20.00 uur.  

24  Studiedag. De kinderen zijn vandaag vrij!      

31  Uitlaatklep 3A (zie de website voor het rooster).  
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Team De Poolster 

In de vorige Nova heeft u kunnen lezen dat juf Amanda De Poolster zou gaan verlaten per 1 

januari 2020. Vol goede moed ging juf Amanda een aantal weken geleden aan de slag om een 

fijne start voor te bereiden op haar nieuwe school. Echter bleken de arbeidsvoorwaarden, die 

besproken waren met juf Amanda, in de praktijk niet te kloppen. Dit heeft juf Amanda doen 

besluiten om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheid om haar onderwijscarrière toch 

voort te zetten op De Poolster. U zult begrijpen dat wij deze gang van zaken heel rot vinden 

voor juf Amanda, anderzijds verwelkomen wij haar graag per 1 januari 2020 weer in ons 

Poolsterteam. Zij gaat aan de slag in groep D, samen met juf Nicole.  

Juf Karen (nu leerkracht in groep D) gaat in januari starten met haar 

behandelingen en zal de rest van het schooljaar niet meer aanwezig 

zijn in de school. We wensen haar veel sterkte de komende periode.  

Hiermee is de vacature die uitstond voor De Poolster van de baan. 

De betrokken oudergroepen zijn hier eerder al over geïnformeerd.  

 

Buitenspelen na schooltijd 

We zien geregeld dat er kinderen na schooltijd nog op het schoolplein 

aan het spelen zijn. Natuurlijk vinden wij het hartstikke leuk om te zien 

dat kinderen lekker aan het buitenspelen zijn. We merken echter steeds 

vaker dat kinderen, na schooltijd, binnen bij de leerkracht aankloppen 

wanneer het even niet zo gezellig gaat met het spelen. De leerkrachten 

hebben na schooltijd vaak een druk programma met overleggen of 

andere taken en kunnen zich dan niet bezig houden met het oplossen 

van ruzietjes. We hebben daarom het volgende afgesproken met het team. Op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag mag er tot 16.00 uur gespeeld worden op het plein. Daarna zal 

het spelen ergens anders moeten worden voortgezet. Op woensdag is het plein tot 14.00 uur 

beschikbaar voor kinderen als speelplaats.  

We willen u erop wijzen dat de tijd die uw kind na schooltijd op het schoolplein speelt, onder 

uw verantwoording valt en niet onder die van school. Zodra er vervelende situaties ontstaan, 

zullen we de kinderen dan ook doorverwijzen naar huis.  

Bovenstaande is ook al met de leerlingen besproken in de groepen.  

 

Kleuteringangen 

Het is `s morgens vaak een drukte van jewelste in de gangen. Niet zo gek, want we hebben 

ook veel kinderen op school. Met name bij de kleuters is het nog weleens dringen. Om deze 

reden hebben wij besloten de deuren op het kleuterplein vanaf het nieuwe jaar ook als ingang 

te gaan gebruiken.  

We hebben de volgende indeling gemaakt: 

 Ingang kleuterplein: ouders & kinderen van de groepen A, B en E. 

 Ingang grote plein rechts: ouders & kinderen van de groepen C & D. 

 

We hopen hiermee filevorming in de gangen te voorkomen. 
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Voortgezet onderwijs  

De kinderen uit groep 8 zijn zich de aankomende maanden, samen met hun 

ouders, aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Om de weg naar het VO 

te stroomlijnen ontvangen de kinderen op 10 januari hun schooladvies en 

rapport. In de week daarna staan de advies-/rapportgesprekken gepland.  

Op dinsdag 7 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 15 januari is er een scholenmarkt in de Oostmeerhal (aanvang 20.15 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! 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel… Het kan zich soms anders gedragen of moeilijk te 

hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot 

problemen leiden. Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich te 

ontwikkelen. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning of hulp nodig. Om de jeugdhulp 

en onderwijsondersteuning voor jongeren en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang 

te realiseren is het belangrijk dat de verbinding tussen (passend) onderwijs en de (preventieve) 

jeugdhulp goed tot stand komt. Door een nieuwe werkwijze binnen de gemeente worden 

Schoolmaatschappelijk werk en de gezinscoach vanaf januari gecombineerd tot één functie: 

de Jeugdcoach Op School (JOS). De jeugdcoach op school wordt hét basisjeugdhulpaanbod in 

Lansingerland. Hiermee probeert men te zorgen voor hulp en coördinatie van de hulp op 

school én in de thuissituatie. Dit met als doel het zo vroeg mogelijk bieden van ondersteuning 

aan jongeren, ouders en onderwijsprofessionals. De JOS moet hierbij gaan coachen en 

versterken.  

 

Binnen De Poolster is Simone van Bree al een aantal jaren werkzaam als 

schoolmaatschappelijk werker. Zij heeft gesolliciteerd op de nieuwe 

functie van JOS bij ons op school en is hiervoor aangenomen. Wij zijn 

heel blij om Simone als vast gezicht te kunnen behouden. Simone zal naar 

verwachting elke donderdagochtend bij ons op school aanwezig zijn. 

Mocht u behoefte hebben om met haar in contact te komen, dan kunt u 

contact opnemen met de intern begeleiders of de leerkracht van uw kind(eren). De 

contactgegevens van Simone zelf vindt u binnenkort bij ons op de website.  

 

Ingezonden berichten (1) 

Graag stel ik u voor aan BSO Hakuna Matata! 
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Onze locatie CVV Berkel bevindt zich op het sportcomplex ‘Het Hoge Land’.  

De BSO is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar, gedurende de 

schoolweken en in de vakantieweken. De kinderen krijgen dagelijks ontwikkelingsgerichte 

sportactiviteiten aangeboden. Tijdens deze activiteiten werken wij met de 21 eeuwse 

vaardigheden, wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed mee kunnen komen in de 

maatschappij.  

Er wordt gewerkt met een team van vaste leid(st)ers wat bij draagt aan een veilige en warme 

sfeer.  

Naast de actieve sportactiviteiten is er ook tijd voor ontspanning zoals vrijspelen in de 

speelhoeken, buiten in de speeltuin/pannakooi of deelnemen aan een knutselactiviteit.  

Wij geloven dat kinderen een leven lang in ‘beweging’ zijn!  

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u eens een kijkje bij ons willen nemen? Neem dan 

contact op via onderstaande gegevens: 

06-42904968 / bsocvvberkel@bsohakunamatata.nl 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bsocvvberkel@bsohakunamatata.nl


5 

 

 

 

 


