
1 

 

 

 

 

NOVA VOOR DE MAAND              September      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

 

En dan zit de zomervakantie er alweer op! Op zich misschien wel jammer, 

want lekker genieten van de zon, cultuur snuiven, wandelen in de bergen, 

zwemmen of lekker uitslapen kun je best lang volhouden. Aan de andere kant 

is het ook fijn om met elkaar de schooldraad weer op te gaan pakken. Een 

stukje rust en regelmaat keert terug, wat vaak ook wel weer heel prettig is.  

Het team heeft zich de afgelopen weken alvast goed voorbereid op het komende jaar. We 

hebben er zin in en gaan er een super gezellig, leuk en leerzaam jaar van maken met elkaar! 

Agenda voor de maand september 

02 Eerste schooldag 

04 Ontruimingsoefening 

  Informatieavond Schoolwerkweek voor de ouders van de groepen 8 om 19.30 uur. 

09 De groepen 8 vertrekken op Schoolwerkweek naar Apeldoorn. 

13 De groepen 8 komen terug uit Apeldoorn. 

16 U ontvangt informatie over het jaarprogramma in de groep(en) van uw kind(eren). 

18 Studiedag. Let op: De kinderen zijn deze dag vrij! 

25 Informatieavond voor alle groepen om 20.00 uur. 

  Vandaag start de verkoop van Kinderpostzegels voor de groepen 7. 

27 Nova 

  Uitlaatklep (zie rooster op de website bij ‘handige info’). 

 

Kennismakingsgesprek 

Aan het begin van het schooljaar nodigen we u uit om persoonlijk kennis te komen  

maken met de leerkracht van uw kind. In een kort gesprekje van zo’n 10 minuutjes  

kunt u informatie over uw kind met de nieuwe leerkracht delen. Het kan voor u en  

de leerkracht fijn zijn even persoonlijk kennis te maken en zaken te delen in het  

belang van de opvang en/of het functioneren van uw kind. De leerkrachten hebben  

voor de zomervakantie uiteraard ook de overdracht gehad van de leerkracht van uw  

kind van vorig schooljaar. Op de deur van de groep hangt een lijst waarop u kunt  

intekenen voor zo’n kennismakingsgesprekje. Controleert u tijdens dit gesprek  

meteen even of de juiste noodnummers bekend zijn bij de leerkracht. 
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    De nieuwe Poolsterretjes  

In september worden er weer Poolsterretjes 4 jaar, maar 

ook in augustus zijn er nieuwe Poolsterretjes 4 jaar 

geworden. We verwelkomen ook een aantal 

nieuwkomers in andere groepen. Welkom bij ons op 

school allemaal! 

  A Shivam Debi-Tewarie  

  Milan Stigter    4A Dani Derwort 

B Fenne Valk     Elize Paridaans  

  Logan Claase    4B Lionel Derwort 

C Wessel van Vianen   6B Rick Paridaans 

   Laura Noorman    

  Lot Ligtvoet     

D Sverre Schimmer   

E  Finn Maree       

 

Een goede start… 

Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we graag weer 

een goede start maken met elkaar. Hiervoor is het in de groepen 

van belang dat we met elkaar regels en afspraken maken en 

herhalen, maar ook binnen de school zijn er afspraken die we 

met elkaar moeten naleven. Graag vraag ik uw aandacht voor 

onderstaande afspraken. 

Verreweg de meeste ouders zijn op tijd op school en zo hoort het natuurlijk ook. Het 

belangrijkste voorbeeldgedrag naar kinderen komt tenslotte altijd nog van de ouders. 

Ondanks alle goede bedoelingen kan het toch voorkomen dat u een keertje te laat bent. 

Hiervoor gelden afspraken in de gehele school. Is de deur van het lokaal dicht, dan betekent 

dat, dat u NIET meer mee de groep in mag. Het afscheidsknuffeltje moet dan even op de gang 

voor de gesloten deur gegeven worden. Daarna kunt u uw kind stilletjes de klas in laten gaan. 

Doet u a.u.b. gelijk de deur weer dicht. Dus niet zwaaien en nog iets tegen de leerkracht 

zeggen. Zo voorkomt u dat u onnodig de les en/of de groep stoort. 

Mocht u toch iets heel belangrijks aan de leerkracht moeten melden, dan kunt u uw verhaal bij 

de directie kwijt die het dan op een geschikt moment meldt aan de leerkracht. 

Met regelmaat zagen we, in de laatste periode voor de zomervakantie, ouders en/of kinderen 

voor de bel naar binnen gaan via één van de kleuteringangen op het kleuterplein. Dit is niet 

toegestaan, er is dan geen toezicht aanwezig in de groepen. Kinderen, maar ook u als 

ouder(s)/verzorger(s), mogen pas naar binnen zodra de eerste bel is gegaan. 

Wilt u er als laatste ook nog even aan denken dat het betreden van het gebouw met buggy`s 

en/of kinderwagens veiligheidshalve niet is toegestaan. 

Het klinkt misschien even niet zo gezellig allemaal, maar als we ons met elkaar gewoon weer 

aan de afspraken houden, dan is dat voor iedereen wel zo prettig. Alvast hartelijk bedankt 

voor de medewerking. 
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Daar is ze dan! 

Sinds 6 augustus is Bleiswijk een inwoonster rijker. Juf 

Laura is bevallen van een prachtig meisje: Zoë Rozanna 

Veen. Moeder en dochter maken het goed. Voorlopig geniet 

juf Laura nog even van haar verlof en kan zij samen met haar 

man Mick heerlijk genieten en knuffelen met deze knappe 

dame!    

 

Vind u het leuk om een kaartje te sturen, dan kan dat: 

Fam. Veen 

Futendreef 20       

2665 ER Bleiswijk 

 

Gezonde tussendoortjes 

We vinden onze gezondheid en zeker die van onze 

kinderen (terecht) heel belangrijk. Er is aangetoond dat te veel 

suikers zeer ongezond zijn. Dat is dan ook de reden dat we 

insteken op gezonde tussendoortjes. Dit zien we gelukkig terug in 

de groepen, waar in de kleine pauzes veelal fruit en/of groente als 

tussendoortje mee wordt genomen door veel kinderen. In de 

broodtrommels bij de overblijf komen we echter met regelmaat grote hoeveelheden snoep 

en/of koek tegen. De school kan natuurlijk niet afdwingen wat uw kind al dan niet eet, maar 

we vragen u heel nadrukkelijk om ook tijdens de overblijf het meegeven van snoep en koek 

zoveel mogelijk te beperken.   

 

Even voorstellen… 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Thijs van der Helm en ik ben 26 jaar oud. De afgelopen jaren 

heb ik met veel plezier de HALO gevolgd, omdat ik heel graag gymdocent 

wilde worden. Naast het volgen van de opleiding ben ik skileraar bij 

Snowworld Zoetermeer en sinds een aantal jaar leidinggevende van de 

skileraren. Ook ben ik actief bij Oliveo Gymnastiek in Pijnacker. Ik geef 

daar trainingen aan de jongensgroep.  

 

Ik vind het een uitdaging om kinderen enthousiast te maken voor allerlei 

verschillende sporten en om hen te helpen hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te 

ontwikkelen. Daarnaast vind ik het belangrijk om kinderen op een leuke en sportieve manier 

met elkaar te leren samenspelen.  

 

Vanaf het begin van het schooljaar 2019-2020 ben ik de nieuwe gymdocent op De Poolster. 

Leuk! Ik heb er zin in en hoop jullie snel te leren kennen! 

 

Een sportieve groet van Thijs  
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TSO assistent 

Wanneer uw kind gebruik maakt van de overblijf gaat dit, zoals u weet, 

via het overblijfsysteem `TSO assistent`. Heeft u zich nog niet 

aangemeld en wilt u wel gebruik maken van de overblijf, dan moet u dit 

z.s.m. doen. Dit systeem maakt gebruik van automatische berichtgeving. 

U ontvangt bijvoorbeeld een automatisch gegenereerd bericht wanneer 

uw kind extra bij de overblijf aanwezig is en/of wanneer uw kind er 

onverwachts niet is. Wanneer uw kind niet aanwezig is en wel op de 

overblijflijst staat, wordt dit altijd geverifieerd bij de leerkracht en/of betreffende ouder(s) 

door even te bellen. Geeft u te laat door dat uw kind niet overblijft en staat deze wel op de 

overblijflijst, dan worden vanzelfsprekend kosten in rekening gebracht. Tijdens het 

overblijven worden elke dag alle aanwezige kinderen geregistreerd. Mocht u onverhoopt een 

keer vergeten zijn uw kind aan te melden voor de overblijf dan wordt er niemand naar huis 

gestuurd, u betaalt de overblijf wel. Het is in het afgelopen schooljaar ook een aantal keer 

gebeurd dat u een automatisch bericht heeft ontvangen door een foutje in het systeem zelf. U 

hoeft dan dus niet te schrikken of bang te zijn dit terug te zien op uw factuur. De overblijf 

draagt er altijd zorg voor dat dit in uw rekening weer is rechtgezet. Dit geldt ook voor 

groepsdagen waarop uw kind geen gebruik heeft gemaakt van de overblijf. 

Social Schools  

Vanaf dit schooljaar is Social Schools het digitale communicatieplatform tussen school en 

ouders. Eind vorig schooljaar hebben alle ouders van de school zich al aangemeld en kunnen 

wennen aan de werkwijze (ouders van nieuwe leerlingen krijgen z.s.m. een 

aanmeldingsformulier). Ook de leerkrachten hebben inmiddels diverse mogelijkheden van het 

programma kunnen uitproberen. Dit betekent dat het programma vanaf heden volledig draait. 

Zo kunt u absentiemeldingen (verlofaanvragen uitgezonderd) via dit platform naar de 

leerkracht versturen, u kunt een bericht verzenden aan de leerkracht(en) van uw kind(eren), u 

kunt de belangrijkste agendapunten van de school en/of de groep van uw kind(eren) 

bekijken en de leerkrachten willen in deze beschermde omgeving graag foto's/video's delen 

over zaken die in de groep/school spelen. In het kader van de AVG-privacywetgeving hebben 

we voor diverse media jaarlijks uw toestemming nodig om foto-/videomateriaal te mogen 

plaatsen. Op woensdag 4 september 2019 ontvangt u via Social Schools een bericht waarin u 

al dan niet uw toestemming kunt geven voor het delen van dit materiaal op verschillende 

mediaplatforms (zoals Social Schools, Facebook, Nova en schoolgids). Nadat alle ouders dit 

digitale formulier hebben ingevuld wordt er een overzicht gemaakt en gekeken naar het 

percentage toestemmingen per medium. Afhankelijk van deze uitkomst besluiten we om 

wel/geen beeldmateriaal te plaatsen op dit medium. We willen u er via deze weg op wijzen 

dat de omgeving van Social Schools een gesloten en beveiligde omgeving is en dat alleen de 

ouders uit de betreffende groep het beeldmateriaal kunnen bekijken.  

Mochten er nog vragen zijn over Social Schools of het AVG-formulier dat u wordt 

toegezonden kunt u zich wenden tot meester Sander Boer (groep 8A).  

We hopen op veel positieve respons, zodat we u dit schooljaar weer regelmatig, ook met 

beeldmateriaal, op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen in de groepen.  
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Ingezonden berichten (4) 

Herinnering Informatieavond Vormselvoorbereiding 
 

Dit najaar start er weer een nieuwe groep kinderen aan de voorbereiding van hun 

Heilig Vormsel. Wij nodigen u en uw kind van harte uit voor de informatieavond 

op:  

 

Dinsdag 17 september 2019 

van 19.30 tot 21.00 uur 

in het Parochiehuis in Nootdorp ( Veenweg 36, naast de kerk) 

 

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de voorbereidingen, in de 

kerk en daarbuiten. Ook zullen we toelichten op welke manier u als 

ouder/verzorger hierbij betrokken kunt zijn.  

U kunt uw kind aanmelden vanaf 1 augustus a.s. tot uiterlijk 23 september 

2019.  

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend en u en uw kind zijn van harte 

welkom.  

Nadere informatie bij Pastor Halin of via de mail  

Vormsel@parochiechristuskoning.nl 
 

________________________________________________________________ 
 
Viering Onze Lieve Vrouw Geboorte op 8 september 
Op zondag 8 September vieren wij de naamdag van onze Parochiekern: Onze Lieve Vrouw 
Geboorte. 
Zoals u gewend bent starten we dan om 11.00 uur met een feestelijke viering waarvoor alle 
koren zich vol enthousiasme inzetten. Hierna gaan we naar het parochiehuis, drinken daar 
gezellig koffie en aansluitend kunt u gebruik maken van een lichte lunch. Rond 13.45 uur start 
voor de liefhebbers een boeiende fiets/puzzeltocht van zo'n 25 kilometer. Voor degenen die 
niet kunnen of willen fietsen wordt dan in 't Koetshuys de prachtige film van het jubileumjaar 
vertoond. Kinderen kunnen natuurlijk ook meefietsen; als zij dit niet willen of de afstand te 
groot is, mogen zij met elkaar een schilderij verven in het parochiehuis. 
Wie weet welke verborgen talenten wij onder onze jonge parochianen hebben! Na al deze 
leuke activiteiten sluiten we tot 17.00 uur de dag af bij een hapje en een drankje en natuurlijk 
met de prijsuitreiking van de puzzeltocht. Wij rekenen op een grote opkomst! 
 
“Van mij, van mij, van mij!”,  
dat is het thema van de gezinsviering van zondag 22 september. 
Ter gelegenheid van de vredesweek hebben we het over in vrede samen leven.  
Als iedereen alleen aan zichzelf denkt, wordt het leven er niet leuker op.  
Hoe kun je zelf meewerken aan vrede om je heen? We kunnen veel leren van Jezus, de Zoon 
van God. 

https://docs.google.com/forms/d/1bgGYcaLWQAl0J6C9H3Dg8FfP5yHVn9NnQI9H0fJdrkI/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1bgGYcaLWQAl0J6C9H3Dg8FfP5yHVn9NnQI9H0fJdrkI/viewform?usp=send_form
mailto:Vormsel@parochiechristuskoning.nl
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De gezinsviering vindt plaats op zondag 22 september om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk.  
Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de muziek. Voor de allerkleinsten zal er crèche 
zijn. 
Jullie komen toch ook? 
Connie, Mieke, Robert en Elsbeth 

___________________________________________________________________________ 

Hallo ouders en kinderen, 

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Nog even en de kidsrun in 

Pijnacker gaat weer van start. Op zondag 8 september hopen we heel veel kinderen te zien. 

Hebben jullie er zin in om te gaan rennen? Na afloop krijg je een mooi aandenken.  

Schrijf je snel in op www.halvemarathonoostland.nl 

Het wordt een feestje! Op het Raadhuisplein is de hele dag van alles te beleven. 

 

http://www.halvemarathonoostland.nl/
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Speelhut 

  

Zaterdag 28 september 2019 vindt van 9:00 tot 12:00 uur de kinderkleding- en 

speelgoedbeurs plaats in de Prins Johan Frisoschool locatie Oudelandselaan 147 

te Berkel en Rodenrijs. 

  

Kinderkleding in maat 80 t/m 176, speelgoed maar ook winterjassen, skikleding en 

sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een grote 

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

de opbrengst gaat 70% terug naar de aanbieder, 30% naar Speelotheek de 

Speelhut, die hiervan weer nieuw spelmateriaal kan schaffen voor de 

uitleen.              

  

Meer informatie over deze beurs of informatie over  speelotheek de Speelhut 

neem kijkje op: www.speelhut.nl  

 

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mailt u dit dan onder vermelding van naam en 

mailadres naar: www.poolster@laurentiusstichting.nl  

U wordt dan verwijderd uit de mailinglijst. 

http://www.speelhut.nl/
http://www.poolster@laurentiusstichting.nl

