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NOVA VOOR DE MAAND               oktober       SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

 

Even voorstellen…. 

Op vrijdag 31 augustus was het zover en heeft Ger op feestelijke wijze  `het  

Poolsterstokje aan mij overgedragen`. Via deze weg wil ik mij, voor degene die  

mij nog niet kennen, graag even voorstellen.  

Mijn naam is Wendy Vonk. Ik ben 42 jaar en woon samen met mijn zoon  

Ties (9 jaar) in Berkel en Rodenrijs.   

Mijn onderwijscarrière is in 1997 gestart in Rotterdam en sinds het jaar 2000  

ben ik werkzaam op De Poolster. Ik ben hier begonnen als leerkracht en na  

enkele jaren ben ik mij daarnaast ook gaan bezighouden met managementzaken.  

Dat heb ik eerst als MT lid en later als adjunct-directeur gedaan.  

Heel bijzonder vind ik het en trots ben ik, dat ik als oud-leerling van De Poolster,  

de taak van Ger van Dongen als directeur over mag gaan nemen.   

Ik hoop en verwacht dat ik op De Poolster kan bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. 

Natuurlijk doe ik dit samen met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u, als 

ouder, en andere partijen die bij de school betrokken zijn.  

Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of opmerkingen hebt of iets anders kwijt wilt.  

Ik vertrouw op een goede samenwerking, waarin we er alles aan doen om uw kind een fijne en 

leerzame schooltijd te geven! 

 

Nieuw logo 

De attente lezer ziet in de kop van de NOVA een vrolijk nieuw logo. Na meer dan veertig jaar was de 

tijd rijp voor een update. We zijn super trots op het nieuwe logo en bedanken dhr. Van der Ven, vader 

van inmiddels VO kinderen Jazz en Mia en dus ex-Poolsterretjes, die het ontwerp gemaakt heeft. Het 

logo symboliseert de ontwikkeling van kinderen om door (samen)spel, plezier en leren de wereld te 

ontdekken en ‘in je vingers’ te krijgen. We vinden dat het logo een kindvriendelijke en frisse 

uitstraling heeft en dat past helemaal bij de Poolster .  
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Herfst 

Na de geweldige zomer staat de herfst weer voor de deur. We merken het in de natuur  

aan alles. Deze verandering van de seizoenen staat natuurlijk ook centraal in school. De 

kleuters zullen frequent met het onderwerp bezig zijn en er zit vast een mooie 

herfstwandeling met de groep in het spreekwoordelijke vat. Het heerlijk door de bladeren 

struinen en rollen is en blijft een heerlijke bezigheid. We gaan ervan genieten. 

 

Agenda voor de maand oktober 

03 oktober   Start Kinderboekenweek. Thema: Vriendschap….kom erbij. 

04 oktober   Dierendag. 

05 oktober   Dag van de leraar . 

09 oktober   19.30 uur Filmavond Schoolwerkweek voor de groepen 8 en hun ouders. 

10 oktober   Jaarvergadering van de Ouderraad 20.00 uur (alle ouders zijn welkom). 

10 oktober   Boekenmarkt van 12.15 – 13.15 uur op het schoolplein. Zie bijlage. 

15 oktober   Verlof voor juf Corine i.v.m. zwangerschap.  

22 oktober   Herfstvakantie t/m 28 oktober. 

27 oktober   Start wintertijd. 

 

Nieuw bankje op het kleuterplein 

Heeft u het al gezien? De school is een heel leuk picknickbankje rijker. Het staat op het kleuterplein en 

de kleuters maken er gretig gebruik van. Het bankje is bekostigd door de Overblijfcommissie en daar 

zijn we natuurlijk enorm blij mee. Ook bedanken we Wendy Bierman, die via de firma De Houtlijn het 

bankje voor een vriendenprijs heeft laten maken. Geweldig dat zoveel mensen de school een warm 

hart toedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitlaatklep 

Natuurlijk beleven we dit jaar weer een aantal gezellige Uitlaatkleppen. U bent 

daarvoor van harte uitgenodigd om mee te genieten van hetgeen de kinderen allemaal 

op het toneel laten zien. 

Het overzicht van de data kunt u vinden op de site van de school onder:  

ouders - handige info - rooster Uitlaatklep 
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Juf Corine van groep E 
In de week van 8 oktober is het voor juf Corine haar laatste werkdag voor haar zwangerschapsverlof. 

We wensen juf Corine een voorspoedige bevalling toe, maar zeker een heel gezellige en fijne 

kraamperiode. Zodra er nieuws is , ontvangt u natuurlijk een berichtje. 

 Boekenweek 

I n de maand oktober zal het lezen volop in de belangstelling staan. Traditiegetrouw 

vindt in deze periode de Kinderboekenweek plaats. Deze week start op woensdag 3 oktober. De school 

brengen we in de sfeer van het thema ‘Vriendschap…kom erbij’, en de daaropvolgende dagen wordt 

frequenter voorgelezen dan normaal het geval is. Tevens zal een flink aantal boeken van boekhandel 

Van Atten tentoongesteld worden. In de gangen kunt u dan ideetjes opdoen. 

 

Fietsverlichting 

De donkere dagen, ze komen er weer aan. Het is dan ook weer tijd de fietsverlichting te controleren. 

Tijdens de verkeerslessen besteden we hier met de kinderen aandacht aan. Het controleren en 

repareren is een klusje voor thuis. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

 

O ja, en de temperatuur zakt ook weer deze maand. Wilt u meehelpen de deuren te sluiten als u de 

school verlaat. Dat scheelt een hoop stookkosten. Alvast bedankt. 
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In het zonnetje 
Deze keer in het zonnetje 

alle ouders die steeds maar weer de broodnodige hulp bieden 

bij ons onderwijs.  

Denk hierbij aan de ouders die helpen bij het flitsen, de handvaardigheid, het 

keuze-uur, etc. Het is geweldig dat er zo’n grote betrokkenheid bij school is. 

Graag spreken we dan ook onze waardering uit voor al die ouders die op wat 

voor manier dan ook een bijdrage leveren aan de school. Helemaal top. 

 

Groepsafspraken  
In de eerste weken van het schooljaar staan de groepsafspraken centraal. Samen met de kinderen wordt 

gekeken hoe we in het nieuwe schooljaar fijn en gezellig met elkaar kunnen omgaan en hoe we het 

beste met elkaar kunnen samenwerken. Daar wordt dan ook door de kinderen en hun leerkrachten hard 

aan gewerkt.  

Vanuit het Breinleren weten we dat focus belangrijk is. Deze periode leggen we de focus dan ook op 

de afspraken en hoe we het met elkaar zo fijn mogelijk kunnen hebben. Door ons hierop te richten, 

maakt dat vaak gevoelige zaken bij kinderen los. Dat is enerzijds fijn, want dan gebeurt er wat mee, 

maar het geeft ook de nodige reuring. Misschien lastig, maar als het leidt naar een plezierig met elkaar 

optrekken en het sterker worden van persoonlijkheden is het meer dan de moeite waard. Het is fijn als 

u samen met uw kind ook over de groepsregels praat, het nut ervan, over geven en nemen en over de 

eigen bijdrage van de kinderen aan een fijne sfeer thuis en op school. Iedereen zal moeten investeren 

om een mooie opbrengst te krijgen en op te groeien tot sociaal competente burgers. 

 

Werelddierendag:  Flip en Bella zijn jarig!!! 
Donderdag 4 oktober is het zover. Alle huisdieren in Nederland worden weer eens extra 

geknuffeld. Helaas kunnen we geen 'echte' dieren mee naar school laten te nemen. Er zijn bij 

ons op school kinderen die een allergie hebben en flink last kunnen krijgen als er katten, 

vogels en/of honden in de klas komen. Ook voor het dier zelf is een overdaad aan 

belangstelling niet altijd fijn. Een leuk alternatief is het meenemen van een knuffeldier. En dat 

mag dan ook! 

 

In de kleutergroepen worden vandaag de verjaardagen van Flip en Bella de beer gevierd. De kinderen 

zullen vast heel mooi zingen en een verrassing hebben. Wie weet worden er ook foto’s gemaakt. Houd de 

site of facebook in de gaten. 

 

Nieuw telefoonnummer 
Soms wijzigt een telefoonnummer (of een e-mailadres). Bijvoorbeeld bij de aanschaf van 

een nieuw mobieltje.  Het is dan voor de schoolorganisatie belangrijk dat u dit nieuwe 

nummer z.s.m. doorgeeft op school. We kunnen u dan bij een calamiteit bereiken. Eventuele 

nieuwe nummers kunt u via de website ( www.depoolster.nl ) doorgeven onder het kopje 

formulieren. Kies daar mutaties. 

 

Oude kleding, batterijen, lege cartridges 
Op school zijn we in onze nopjes met genoemde artikelen.  

De batterijen kunt u in de blauwe ton (bij meneer de Uil) in het docu kwijt. Oude kleding mag in de 

blauwe containers achter het voetbalveldje op de speelplaats gedaan worden, en de lege cartridges kunt 

u bij de conciërge, Elly Goedegebure, inleveren. De opbrengst van deze artikelen wordt de komende 

tijd in de pot gestort voor extra leermiddelen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en spaarzin!! 

http://www.depoolster.nl/
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De nieuwe Poolsterretjes  

Er zijn weer kinderen 4 jaar geworden. Dit betekent dat zij 

naar de basisschool mogen. We heten de nieuwkomers 

natuurlijk van harte welkom bij ons op school. 

 
 
Finn Harder  groep E 
Diëm Meershoek groep A 
Tessa den Hoedt groep A 
Jens Voorwinden  groep D 
Ret Baecke  groep C  

 
De Klassenouders voor dit lopende schooljaar 

Wat is de rol van een klassenouder: 
 

 Hij/zij is aanspreekpunt voor ouders/kind met vragen of problemen m.b.t. school. In eerste 
instantie zal altijd doorverwezen worden naar leerkracht/directie.  

 Hij/zij is voor de leerkracht aanspreekpunt bij excursies e.d. 
 Bij langdurige ziekte van leerkrachten, geboorte in het gezin etc. zal hij/zij hier namens de 

Ouderraad aandacht aan schenken. 

 Bij het verstrekken van schriftelijke informatie of informatie via de groepsapp aan betrokken 

oudergroep graag even overleg met de schoolleiding.  

 

 

 

Klassenouder van A 

Moeder van Joy van den Berg (Judith) 

Moeder van Finn Verheul (Nadia) 

 

Klassenouder van B 

VACATURE 

Moeder van Dylan Hählen (Suzanne) 

 

Klassenouder van C 

Moeder van Zoë Vermeulen (Lisanne) 

Moeder van Guus Kooter (Cynthia) 

Moeder van Feline de Haan (Patricia) 

 

Klassenouder van D 

Moeder van Kiki van Rijn (Alice) 

Moeder van Jens Voorwinden (Cindy) 

 

Klassenouder van E 

Moeder van Duuk Jongmans (Judith) 

Moeder van Lena Biegai (Kasia) 
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Klassenouder van 3a 

Moeder van Liv Schep (Wendy) 

Moeder van Amylee Houwaart (Rhea)  

 

Klassenouder van 3b 

Moeder van Daan den Hoedt (Anouk) 

Moeder van Owen Huisman (Brenda) 

Moeder van Fenna Luiten (Marloes) 

 

Klassenouder van 4a 

Moeder van Chloë ten Hoopen (Eilhlin) 

Moeder van Sander van der Leeden (Karin) 

 

Klassenouder van 4b 

Moeder van Samantha Hoogeveen (Mariëlle) 

Moeder van Fiene Hubert (Femke) 

 

Klassenouder van 5a 

Moeder van Jasmijn Arns (Sylvia) 

Moeder van Sterre vd Meer (Pauline) 

 

Klassenouder van 5b 

Moeder van Lizzy van der Voort (Simone) 

Moeder van Maud in `t Veen (Laura) 

 

Klassenouder van 6a 

Moeder van Tristan Hulst (Nicole) 

Moeder van Tess Straver (Maaike) 

 

Klassenouder van 6b 

Moeder van Dante Hulst (Karin) 

Moeder van Daryl van der Meer (Shirley) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenouder van 7a 

Moeder van Kiki Vrijlandt (Sabine) 

Moeder van Roos Moréé (Emmy) 

 

Klassenouder van 7b 

Moeder van Tijmen Goedhart (Rachel) 

Moeder van Anne de Bruijn (Claire) 

 

Klassenouder van 8a 

Moeder van Jayden de Geus (Patricia) 

Moeder van Kyra Post (Sigrid) 

 

Klassenouder van 8b 

Moeder van Annedieke Scholte (Jessica) 

Moeder van Sven Hijdra (Nicole) 
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Ingezonden bericht 

Onderwijs iets voor jou? Kom langs op 14 november en verken de mogelijkheden 

 

Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?  

Wij helpen je graag verder. Tijdens de informatieavond op woensdag 14 november 2018 maak je 

kennis met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor jou zijn. 

Je bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag. 

De avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee) en is om 21.30 uur 

afgelopen. 

Je kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren, personeelsadviseurs en opleiders van de pabo’s. 

Meer informatie vind je op www.klassewerkdenhaag.nl 

https://www.klassewerkdenhaag.nl/2018/09/21/woensdag-14-11-informatieavond-voor-zijinstromers/

