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NOVA VOOR DE MAAND              December      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

 

De feestdagen staan weer voor de deur en het jaar 2019 loopt op zijn einde. Het was een 

bewogen jaar in Onderwijsland. Er was bijna iedere dag wel iets in het nieuws. Er waren 

stakingsdagen, ludieke acties, discussies en wensen. Het team van De Poolster heeft alles op 

de voet gevolgd en haar bijdrage geleverd aan diverse activiteiten. We erkennen de noodzaak 

voor extra geld en middelen nog steeds, maar willen via deze weg ook laten horen dat we heel 

trots zijn op ons vak. Met veel enthousiasme, nieuwe ideeën en energie gaan we dagelijks met 

jullie kinderen en de collega’s aan de slag om onze doelen te bereiken. Het mag ook weleens 

gezegd worden dat wij het leukste beroep van de wereld hebben! 

 

Het team van De Poolster wenst u heel fijne feestdagen!  

Vanaf 6 januari 2020 gaan we er, na een welverdiende vakantie, met z’n 

allen weer tegenaan! 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In december worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Zij zullen in het nieuwe jaar starten bij ons op school.  

Welkom allemaal! 

 A Jack van Stigt Thans 

C Robine Zuijdendorp    

D Jordy Hählen 

 Zoë Meijndert 

E Luka ten Houten 
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Agenda voor de maand december 

03  Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 15.00 – 16.00 uur           

04  Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 8.00 – 8.30 uur 

05  Het grote Sinterklaasfeest! Zou de goede Sint nog komen? 

Let op: Continurooster tot 14.00 uur 
06  De school start vandaag om 09.30 uur 

  De school omtoveren in kerstsfeer. Komt u ook helpen? 

11 Muzische vorming groepen 7 en 8 ‘De racende rechter’ in de Cultuurfabriek te 

Bergschenhoek 

18   Kerstdiner om 18.00 uur, info volgt.    

19   Kerstviering. U bent om 10.30 uur van harte welkom in de kerk.  

  Let op: Continurooster. Om 14.00 heeft iedereen kerstvakantie! 
 

20 december t/m 5 januari   KERSTVAKANTIE 

 

 

 

Kerst 

KERSTKOOR  

Natuurlijk moet het grote feest van Sinterklaas nog plaatsvinden, 

maar dit neemt niet weg dat er ook al aan de Kerst gedacht wordt. 

Inmiddels is het Poolster kinderkoor gestart met het inoefenen 

van de kerstliedjes. We wensen juf Kim en de kinderen fijne 

studie uurtjes toe. We zijn natuurlijk erg benieuwd naar hun 

optredens!  

 
 

KERSTSTUKJES MAKEN  

Ook dit jaar zullen alle groepen weer kerststukjes gaan maken. We willen u vragen de 

kinderen een bakje met oase, een kniptangetje, een kaars, dennengroen en wat 

kerstversierinkjes mee te geven. Voorzie zowel de tang als het bakje van naam om 

eventuele verwarring te voorkomen.   
 

Verder zijn we op zoek naar oude kerstboomslingers, kerstlint en kerststofjes.  

De leerkracht van uw kind neemt ze graag in ontvangst.  

In de agenda van Social Schools kunt u t.z.t. precies lezen wanneer de  

kinderen aan de gang gaan met hun kerststukje.   

 

 

Voorstelling `Krauw` 

Dante Hulst, leerling uit groep 7B, speelt mee in de voorstelling `Krauw` van het 

Hofpleintheater. Wilt u meer informatie betreffende deze voorstelling, kijk dan even op deze 

link: https://jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/krauw/.  

Wij wensen Dante heel veel succes en plezier! 

   

https://jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/krauw/
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Verlichting boom 

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, hangt de kastanjeboom op 

het plein weer vol met prachtige verlichting. 

Installatiebedrijf Groenenwegen is drie dagen bezig geweest 

met het versieren van de takken, met maar liefst 600 meter 

lichtsnoer.  

 

Met heel veel dank aan de familie Rijnders en de ouderraad 

kunnen wij in de donkere dagen genieten van de ruim 

4000(!) lampjes in onze boom!  

 

Afscheid juf Amanda 

Juf Amanda (groep B) heeft een aantal weken geleden aangegeven De Poolster te gaan 

verlaten. Zij zal haar onderwijscarrière per 1 januari 2020 gaan voortzetten in het speciaal 

onderwijs. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar voor juf Amanda is dit een gekoesterde 

wens die in vervulling gaat.  

Maandag 16 december 2019 zal haar laatste dag als juf van groep B zijn. Juf Ingrid zal 4 

dagen blijven werken in groep B (ma, di, woe en vrij). Juf Anne zal de donderdag voor haar 

rekening nemen. We zijn blij dat we geen grote wijzigingen hoeven aan te brengen aan de 

bezetting van groep B, zeker in tijden waarin het lerarentekort groot is.  

Vanzelfsprekend danken we juf Amanda voor haar inzet op  

De Poolster en wensen haar alle goeds in haar nieuwe uitdaging! 

 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Zoals eerder gecommuniceerd lopen de inschrijvingen op De Poolster storm!  

Heel fijn, maar dit zorgt ervoor dat leeftijdsgroepen vol (komen te) zitten. Wij willen daarom 

via deze weg nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om broertjes/zusjes tijdig in te 

schrijven. Alleen dan kunnen wij een plekje op De Poolster garanderen. Heeft u een zoon of 

dochter geboren tussen 1-10-2017 en 30-9-2018 en is hij/zij nog niet ingeschreven? Haalt u 

dan even een inschrijfformulier op bij de directiekamer. Voor kinderen die geboren zijn vóór 

1-10-2017 hebben wij helaas al geen plekje meer bij ons op school.  

 

Nieuwe staking 

Zoals jullie wellicht al hebben gezien in het nieuws, heeft de AOB opgeroepen tot een nieuwe 

staking in het primair en voorgezet onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. De 

Laurentius Stichting wacht nog af hoe andere bonden staan tegenover deze nieuwe 

stakingsoproep. Zij zullen in overleg gaan met andere schoolbesturen wat deze oproep 

betekent. Wanneer er meer bekend is over al dan niet staken op De Poolster, hoort u het. 

 

 



4 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Wellicht is het u opgevallen dat u nog geen bericht heeft gekregen over de vrijwillige 

ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020. De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 

€47,50 per leerling. Op de achtergrond is de school, in samenwerking met de ouderraad, druk 

bezig om het innen van de ouderbijdrage te digitaliseren. Social Schools (via WISCollect) 

biedt hiertoe de mogelijkheid. Hier zullen we gebruik van gaan maken. Dit betekent dat u hier 

binnenkort via Social Schools een bericht over krijgt. Via de link in dit bericht kun u direct 

via IDEAL betalen. Dit scheelt veel administratie voor de ouderraad en maakt het voor u ook 

makkelijker om te betalen. Alle ouders die gekoppeld zijn in Social Schools ontvangen het 

bericht met de betaallink. Het is belangrijk om goed af te stemmen wie van de 

ouders/verzorgers de betaling doet. Het is vanzelfsprekend niet nodig dat beide ouders 

betalen. Een extra puntje van aandacht is hier weggelegd voor gescheiden ouders.  

Mochten er vragen zijn over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u zich 

wenden tot Manuela Vermeulen (penningmeester ouderraad) of tot de directie.  

 

Ingezonden berichten (4) 
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