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NOVA VOOR DE MAAND               Januari       SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

 
De kerstvakantie staat voor de deur en helaas hebben we, ook dit jaar, onze  
deuren een paar dagen eerder moeten sluiten. Toch zijn we heel blij dat we de  
meeste kerstactiviteiten door hebben kunnen laten gaan. We hebben de kinderen  
zien genieten tijdens het kersttoneelstuk, het maken van de kerststukjes en tijdens  
het gezellige en lekkere kerstontbijt.  
Via deze weg willen we u bedanken dat we, ook in 2021, op uw hulp en uw flexibiliteit  
konden rekenen. We hopen dat iedereen kan gaan genieten van gezellige (feest)dagen  
met elkaar en we zien elkaar in goede gezondheid weer terug op 10 januari 2022.  

 

Agenda voor de maand januari 

10  Eerste schooldag in het jaar 2022!  
  Hoofdluis controle. 
11     Informatieavond voortgezet onderwijs voor de groepen 8 19.30 – 20.00 uur 
14  De groepen 8 krijgen vandaag hun rapport en schooladvies mee naar huis. 
17   Start rapport/adviesgesprekken groepen 8.  
19  Studiedag. De kinderen zijn vandaag vrij. 
21  Onder voorbehoud is er vanmiddag keuze-uur voor de groepen 3 & 4. 
27  OR-vergadering. 
28  NOVA voor de maand februari. 

 

 

Nieuwe Poolsterretjes 

In januari worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Zij zullen na de kerstvakantie starten bij ons op school.  

Welkom! 

   A Bobbi van der Voort 

       D Guus Bukman  

 

Kerstboodschap vanuit de parochie 

Het pastoraal team heeft, vanwege het eerder sluiten van de basisscholen en het niet door kunnen 
gaan van de vieringen in de kerk, een kerstboodschap opgenomen. 
Klik op onderstaande link om de boodschap te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=yQWMlI770gs 

https://www.youtube.com/watch?v=yQWMlI770gs
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Nieuwe collega  

Mijn naam is Aileen Peek. Ik ben 39 jaar oud en sta bijna 20 jaar voor de klas. De 
meeste jaren hiervan in de bovenbouw. Vanaf 1 maart start ik in groep 7B. Tot die 
tijd sta ik in Abcoude voor groep 7. Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar 
Bergschenhoek en zag dit als een mooie kans om dichterbij huis te werken. Toen ik 
De Poolster binnenliep werd ik dan ook meteen enthousiast. 
In mijn vrije tijd wandel en wielren (in de zomer) ik, daarnaast ga ik graag naar het 
theater. Al sta ik het allerliefste op de latten in de sneeuw. 

 
Nadat ik de PABO heb gedaan heb ik de opleiding tot remedial teacher gevolgd. Ik houd van 
uitdagingen en wil mijzelf blijven ontwikkelen en vernieuwen. Het belangrijkste vind ik dat het 
klimaat in de groep goed is en haal veel voldoening uit het werken met en begeleiden van kinderen. 
Het is heerlijk om de kinderen te vertellen over allerlei onderwerpen en het enthousiasme in de ogen 
te zien wanneer ze iets nieuws ontdekken of begrijpen. 
Naast zelf lezen, vind ik het leuk om voor te lezen. Het liefst boeken met veel verschillende 
stemmetjes erin. Tot dan! 

Vakantierooster 2022/2023 

Start schooljaar 2022-2023 :    maandag 22-08-2022   
Herfstvakantie:       maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022   
Kerstvakantie:      vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023   
Voorjaarsvakantie:     donderdag 23-02-2023 t/m maandag 06-03-2023   
Pasen:       vrijdag 07-04-2023 t/m dinsdag 11-04-2023   
Meivakantie:     maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023  
Hemelvaart:     donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023   
Pinksteren:     maandag 29-05-2023 t/m dinsdag 30-05-2023 
Juniweekend:      vrijdag 16-06-2023 t/m maandag 19-06-2023  
Zomervakantie:     vrijdag 07-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023   

  

Lesvrije dagen (kinderen vrij, personeel werkt)   

Maandag 06 maart 2023   
Vrijdag 16 juni 2023   

 
Studiedagen (kinderen vrij, personeel werkt)      
woensdag 07 september 2022   
donderdag 23 februari 2023   
dinsdag 11 april 2023   
 

Dagen met afwijkende schooltijden  

Maandag 5 december 2022 (Sinterklaas). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.  
Dinsdag 6 december 2022 start de school om 09.30 uur i.v.m. pakjesavond. 
Donderdag 22 december 2022 (dag voor de kerstvakantie). De school sluit om 12.00 uur.     
Dinsdag 21 februari 2023 (carnaval). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.  
Donderdag 15 juni 2023 (sportdag). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.     
 
Bovenstaand vakantierooster is vastgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van De 

Poolster. U kunt dit rooster vanaf heden terugvinden op www.depoolster.nl. 

http://www.depoolster.nl/
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Voortgezet Onderwijs 

De kinderen uit groep 8 zijn zich de komende maanden, samen met hun 
ouders, aan het oriënteren op het VO. Op vrijdag 14 januari ontvangen de 
kinderen hun schooladvies en rapport. In de weken daarna staan de 
adviesgesprekken gepland.  
Op dinsdag 9 januari zal er een voorlichtingsavond voor de ouders van de 
groepen 8 zijn. Ouders ontvangen hier nog een uitnodiging voor. 
 
Daarnaast zullen de VO scholen open dagen en/of virtuele rondleidingen 
organiseren de komende maanden. We hopen voor de ouders en hun kinderen dat zij écht een kijkje 
mogen gaan nemen in de verschillende scholen. Ze kunnen dan een stukje sfeer proeven en dit 
meenemen bij het maken van een passende keuze. We wensen de ouders en kinderen daarbij veel 
succes en plezier.  
 
 

Afscheidscadeau groep 8 2020-2021 

 
Na lang wachten staat dan eindelijk dit prachtige, nieuwe bankje op 
de juiste plek van het schoolplein. We hebben dit bankje gekregen 
van de groepen 8 die onze school afgelopen schooljaar hebben 
verlaten. We hopen weer veel plezier en mooie momenten te 
beleven op deze gezellige zitplaats.  
Het tegelwerk rondom de boom is ook weer in orde gemaakt en er 
is een nieuwe boom geplant. Een mooi plaatje als je `s morgens 
aankomt op het plein. 
 

Bedankt lieve ouders en kinderen! 
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Ingezonden berichten (2) 

Een vreugdevolle boodschap 

In Nederland kennen we geboortekaartjes, waarmee ouders de 
geboorte van een nieuw kind bekend maken. 

Tweeduizend jaar geleden, toen Jezus geboren werd, bestond 
zoiets nog niet. Toch werd de geboorte van Jezus aangekondigd, en wel op een unieke 
manier. Volgens de evangelist Matteüs was het een ster, hoog aan de hemel, die het nieuws 
aankondigde tot ver buiten Betlehem. Zo ver, dat er drie wijzen op af kwamen, helemaal uit 
het verre Oosten. In het evangelie van Lucas zijn het engelen die een stel herders op de 
hoogte stellen, buiten in het veld. Ook de herders gingen er meteen op af. 

Kerstavond brengt ons ‘een vreugdevolle boodschap’: de geboorte van Jezus. Kinderen en 
hun ouders zijn van harte uitgenodigd om samen het kerstverhaal te vieren. De 
gezinskerstviering vindt plaats op zondag 26 december om 11:00u in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. 

Reserveren is noodzakelijk (zie de details onderaan). Voor wie er niet bij kan zijn, is er een 
livestream via het youtube kanaal van Parochie Christus Koning (Berkel en Rodenrijs). 

De viering zal worden opgeluisterd door het nieuwe gezamenlijke kinderkoor van 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. 

We hopen jullie daar te zien. 

Werkgroep gezinsviering Berkel en Rodenrijs 

Let op: je dient vooraf een plaats te reserveren, want het aantal plaatsen is sterk beperkt 
vanwege coronamaatregelen. 

Reserveren kan alleen telefonisch op nummer 06-16531479. Bel voor een plek op dinsdag 21 
december of woensdag 22 december tussen 9.30 uur en 11.30 uur. De reservering telt 
alleen, als je persoonlijk aan de telefoon bevestiging hebt gekregen. Dus inspreken via de 
voicemail of een bericht op whatsapp is niet mogelijk. 

Voorkom teleurstelling bij het kerkgebouw: kom echt alleen als je een reservering hebt. 

De viering van 24 december 18:30u die in eerdere berichten genoemd is, gaat dus niet door. 
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Theatervoorstelling Jeugd (4+) 
Kom op zondag 16 januari, 14:00 uur naar de voorstelling SOEP! in Theater ’t Web, 

Nachtegaallaan 4 Bleiswijk! 

SOEP! is 

een beeldende voorstelling met een grote dosis humor, die alle zintuigen prikkelt. 

Met de verhalen van oma gaan Milan en Marijn op reis. 

Ze ontdekken de landen van de oorsprong van ons eten. 

Een tocht met bootjes van uien en vliegende knoflook; ze reizen door een bos van broccoli. 

Duik mee in de geschiedenis en reis naar de uithoeken van de wereld waar je eten vandaan 

komt. 

  

Tijdens de voorstelling ontstaan er met behulp van de camera op het scherm 

landschappen van de producten die ook in de soep verdwijnen. Er wordt echt gekookt 

en de kinderen mogen ook echt proeven! 

Komt de SOEP af? En is die lekker? Kijk en proef mee! 

De miniatuurlandschappen blijken bij kinderen erg tot de verbeelding te spreken. Om de 

kinderen te laten ervaren hoe het is om zo’n landschap te creëren en ze iets tastbaars 

mee te geven, is er een lesbrief ontwikkeld. Hiermee kunnen ze op school met de 

leerkracht of thuis met hun ouders decorstukjes uit de voorstelling namaken en zo een 

eigen landschap creëren. Alle oefeningen zijn afzonderlijk uit te voeren en kunnen voor 

of na de voorstelling gedaan worden. 

Kaartjes zijn vanaf 16 december te koop 

via: https://www.theatertweb.nl/event/ijsbeerinc-soep-4/#more-2581 

Tot in het theater! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Charmaine Hulsbosch 
Regionale CMK-projectleider 
06-41581132 

Werkdagen: ma-di-wo-do. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftheaterbureaufrijns.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FLesbrief-SOEP-.pdf&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C12a100d835d148abd7b608d9bfcd366c%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637751710531843085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7rdl1QZWG4G3ZFHKJDNN7ZLx7B6zzX9sH5e%2FonVjyBI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theatertweb.nl%2Fevent%2Fijsbeerinc-soep-4%2F%23more-2581&data=04%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C12a100d835d148abd7b608d9bfcd366c%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637751710531999320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Yr%2FwLPsGj514%2FGP0d9FWnnhO864ljbsBKmSIYTCDMpk%3D&reserved=0

