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NOVA VOOR DE MAAND              Maart      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

 

Agenda voor de maand maart 

02  Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie.   

02  Deze week controle hoofdluis in alle groepen.  

03  De groepen 8 gaan op excursie naar Nemo Science Museum. 

04  Een deel van het team neemt ’s middags deel aan het jaarlijkse   

                        volleybaltoernooi van de Laurentius Stichting.  

06  Keuze-uur voor de groepen 1/2. 

09  Vandaag opent om 16.00 uur via Social Schools de inschrijving voor de   

                        rapportavonden (groepen 1 t/m 7). U ontvangt hierover voorafgaand bericht.   

10  OR-vergadering om 20.00 uur.  

11  Open dag De Poolster en andere deelnemende basisscholen in Lansingerland. 

13   Keuze-uur voor de groepen 3/4. 

16  De groepen 5 krijgen een ukelele workshop van stichting Muzische    

                        Vorming. 

16   Vandaag sluit de inschrijving voor de rapportavonden via Social Schools. 

17  Rapport 2 gaat mee naar huis met de groepen 3 t/m 7.  

18  De kinderen van de plusklas nemen deel aan de    

                        W4Kangoeroewedstrijd.   

19  De groepen 4 gaan op excursie naar het Belasting- en  Douanemuseum. 

19  Rapportavond 1 voor de groepen 1 t/m 7.  

23  De groepen 6 krijgen een ukelele workshop van stichting Muzische    

                        Vorming. 

23  De groepen 5 gaan op excursie naar Sea Life.  

24  Rapportavond 2 voor de groepen 1 t/m 7.  

25  Grote rekendag. De hele school werkt vandaag binnen het thema ‘Meetkunde  

                        uit de kunst’. Ouderhulp wordt binnenkort gevraagd via Social Schools. 

27  Nova  

28  De zomertijd gaat in! De klok mag weer een uurtje vooruit.  
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    De nieuwe Poolsterretjes  

In maart gaan er weer nieuwe Poolsterretjes starten bij de 

kleuters.  

Welkom allemaal! 

  A  Cleo van Trier 

A  Isa Verheul  

B  Jaylinn Oost Lievense  

B  Noah van der Burgt  

C  Madée Meershoek  

E  Femke de Jong  

E  Nief Kaiser  

 

Uitslag Beverwedstrijd  

 

 

 

Het heeft even geduurd, maar de uitslag van de Beverwedstrijd 2019 is bekend! 

Alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 die wekelijks naar de plusklas gaan, hebben in 

november meegedaan aan deze wedstrijd.  

De beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor leerlingen vanaf groep 5 van de 

basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben vragen 

gemaakt die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, 

pittige puzzels en toepassingen. De vragen moesten bovendien binnen 40 minuten klaar zijn. 

Rustig nadenken was er dus niet bij. Voorbeeldvragen zijn te zien op www.beverwedstrijd.nl. 

We zijn trots op alle leerlingen die meegedaan hebben. Zij hebben hard gewerkt om de vragen 

zo goed mogelijk te maken. Dat vergde concentratie, nauwkeurigheid en 

doorzettingsvermogen van de leerlingen. Toch willen we u de informaticakanjers niet 

onthouden.  

De uitslag; 

Groep 5: 1. Tijn  2. Feline, Evan en Kai  3. Eline  

Groep 6: 1. Guus  2. Esmee    3. Eva 

Groep 7: 1. Olivier  2. Stacey    3. Luuk 

Groep 8: 1. Roel  2. Sam en Koen   3. Mido 

 

We blijven oefenen, dus wie weet hebben de leerlingen volgend jaar allemaal hun prestatie 

verbeterd. Oefening baart kunst ! 

PS: In maart doen alle leerlingen van de plusklas mee met de W4Kangoeroewedstrijd.  Dit is 

een reken- wiskundewedstrijd. We houden u op de hoogte. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 

Dit jaar hebben we voor het eerst het verzoek tot betalen van de ouderbijdrage digitaal 

verstuurd via Social Schools. De betaling geschiedt vervolgens met WIS Collect. We hebben 

kunnen zien dat de betaling erg snel gaat op deze digitale manier. Van vele ouders hebben we 

de vrijwillige ouderbijdrage dan ook al ontvangen.  

Wanneer u dit nog niet had gedaan, heeft u op maandag 17 februari een herinnering 

ontvangen. Het zou fijn zijn als iedereen de bijdrage weer over kan maken.  

Voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terecht bij Manuela Vermeulen 

(penningmeester van de ouderraad).  

Goede doel / Tekenfund 

Ook dit jaar zal De Poolster zich weer inzetten voor een goed doel. Dit jaar is 

er gekozen voor Stichting Hartekind. Deze stichting wil, met het financieren 

van wetenschappelijk onderzoek, de overlevingskansen en dagelijkse 

kwaliteit van leven van hartekinderen (kinderen met een hartafwijking) 

verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn. Het motto hierbij is: “Kind 

zijn, HART nodig”. Op de website www.hartekind.nl kunt u meer informatie 

vinden over deze organisatie. Na de voorjaarsvakantie zullen alle kinderen 

een voorlichting krijgen van een vrijwilliger van Stichting Hartekind.  

 

We zullen dit jaar geld inzamelen voor het goede doel door middel van een “Tekenfundactie”. 

Wellicht herkent u dit nog van een aantal jaar geleden?! Alle kinderen maken in de klas een 

tekening op speciaal tekenpapier. Deze tekeningen worden opgestuurd en ingescand door 

Tekenfund. Vervolgens kunnen ouders en andere familieleden/bekenden leuke artikelen 

(mokken, placemats, wenskaarten e.d.), met de zelfgemaakte tekening erop, bestellen via een 

persoonlijk webwinkeltje. De opbrengst van deze producten gaat naar ons goede doel.  

Alle kinderen maken voor de voorjaarsvakantie hun tekening. Na de vakantie volgt er meer 

informatie over de verkoop via de webwinkeltjes.  

Goed om nu al te weten is:  

- De verkoop geschiedt veilig via een persoonlijk webwinkeltje, waarin 

ook online betaald kan worden.  

-De kinderen hoeven dus niet langs de deur of met geld over straat.  

-Alle kinderen die hun website bezoeken, krijgen sowieso een gratis 

wenskaart van hun tekening, ongeacht of ze iets verkocht hebben of niet. 

Dus altijd een leuk aandenken aan een leuke actie voor een goed doel!  

We hopen op deze manier een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor Stichting Hartekind!  

 

Inschrijven broertjes/zusjes 

Zoals u in de Nova van december 2019 al heeft kunnen lezen, is tijdige 

inschrijving van uw kind(eren) van belang. De inschrijving voor kinderen in 

de leeftijdscategorie geboren tussen 01-10-2017 en 30-09-2018 is bijna vol en 

zal dus op korte termijn gesloten worden.  

Heeft u uw kind nog niet ingeschreven? Doet u dit dan z.s.m. na de 

voorjaarsvakantie door een inschrijfformulier op te halen bij de directie.  

 

http://www.hartekind.nl/
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Gevonden voorwerpen  

De kist met gevonden voorwerpen (in het halletje bij de hoofdingang) 

puilt inmiddels weer aardig uit. In de week van 9 maart zal de bak weer 

worden opgeschoond door onze conciërge Elly. Mocht u of uw kind iets 

kwijt zijn, neem dan voor die tijd nog even een kijkje.  

 

 

Fotograaf gezocht 

Tijdens de projectweek worden er elk jaar foto`s gemaakt van de kinderen. 

Twee enthousiaste ouders hebben deze taak jarenlang op zich genomen. Zij 

zijn voor dit jaar op zoek naar een enthousiaste ouder die zou willen helpen 

bij deze taak en affiniteit heeft met fotografie.  

Bent u de enthousiaste ouder, die onze ouderraad kan komen versterken bij 

het maken van de projectfoto`s? Neem dan even contact op met de 

groepsleerkracht van uw kind of met Laura in `t Veen (voorzitster van onze ouderraad).   

Ingezonden berichten (3) 
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs speelotheek de Speelhut 

Zaterdag 14 maart 2020 vindt van 9:00 tot 12:00 uur  

de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats  

in de Prins Johan Frisoschool Oudelandselaan 147 te Berkel en Rodenrijs. 

  Tweedehands kinderkleding (maat 80 t/m 176) ook zomerjassen, badkleding en       

  sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een grote    

  verscheidenheid aan artikelen en blijft het een verrassing wat je tegenkomt!  

Op de speelgoedafdeling zijn ook puzzels, gezelschapsspellen en kinderboeken te 

vinden.  

Het is helaas niet toegestaan om met buggy/kinderwagen de beurs te betreden, deze 

worden voor je bij de kassa’s geplaatst. Betalen met PIN is mogelijk en toegang en 

parkeren is gratis 

NLdoet en de Speelhut 

Speelotheek de Speelhut is een actieve klusaanbieder tijdens NLDoet, de gehele beurs 

wordt opgezet door vrijwilligers. Lansingerland is een bruisend hart, er komen bij de 

beurs ook NLdoet-vrijwilligers meehelpen waaronder de Rotary. Ook krijgen we hulp van 

scholieren in de vorm van Maatschappelijke Stage. Ook zin om mee te helpen? Dat kan! 

Geef je dan op via de site. 

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

op: www.speelhut.nl  

  

 

http://www.speelhut.nl/

