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NOVA VOOR DE MAAND                     juni              SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 
En dan is het alweer juni! Al merken we dit nog niet aan de zonuren, de 
weersverwachting voor de komende week is in ieder geval optimistisch.  
In deze laatste periode van het schooljaar staat er nog veel te 
gebeuren. De Cito-toetsen worden afgenomen, rapporten worden 
gemaakt, nieuwe groepsplannen opgesteld, de kinderen gaan nog 
genieten van de (aangepaste) groepsdagen, de kinderen uit groep 8 zijn 
zich aan het voorbereiden op hun musical, de formatie krijgt steeds 
meer vorm en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe schoolgids, het 
schoolplan en het jaarverslag. Zo gaat dit schooljaar ineens toch weer 
sneller voorbij dan gedacht.   
 

Agenda voor de maand juni 

 01  OR-vergadering om 20.00 uur. 
    02  Groepsfoto groep 8B & afscheidsfoto groepen 8. 
   04  Praktijkexamen verkeer voor de groepen 8. 
  08   Tennisles groepen 5 t/m 8. 
  10  Tennisles groepen 5 t/m 8. 
  17  Sportdag voor alle groepen. 
  18  Alle kinderen hebben een lang weekend en zijn vrij. 
  20   Vaderdag 
  21  Alle kinderen zijn vrij. 
  25  NOVA 
   28   MR-vergadering om 20.00 uur. 
 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In juni worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.   

A  Wietse van der Bas 

B Livia Gevelaar 

             Megan Molenaar 

             Liyana Rabhi 

C  Julia van der Voort 

E  Bailey Hofman 

             Kiki Hollenberg 

Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst bij ons op school!  
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Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf heeft alle kinderen en groepen weer op de 
gevoelige plaat gezet. Wanneer zij de foto’s bewerkt heeft, 
ontvangt u een brief met daarop uitleg over hoe u de foto’s 
kunt bekijken en kunt aanschaffen.  
U kunt zich voorstellen dat het een behoorlijk project is om alle 
kinderen en groepen binnen een bepaalde tijd op de foto te 
krijgen. Een aantal ouders van de ouderraad hebben geholpen 
ervoor te zorgen dat alles weer op rolletjes verliep. Dank voor 
jullie inzet! 
 

Zelftesten 

We merken dat er steeds meer ouders/verzorgers gebruik maken van zelftesten. Deze zijn 
fijn om vast te stellen of iemand op dat specifieke moment Covid-19 heeft. Een negatieve 
uitslag van een zelftest is echter niet 100% betrouwbaar. Houd u er rekening mee dat u in de 
volgende gevallen geen zelftest doet, maar een afspraak maakt bij een GGD testlocatie: 
 

• U heeft corona gerelateerde klachten. 

• U heeft contact gehad met een besmet persoon. 

• U bent in de afgelopen 10 dagen teruggekomen uit een oranje gebied. 
 

Wanneer uw kind klachten heeft, is afname van een zelftest dus niet voldoende om weer 
naar school te mogen.  
 

Uitslag Kangoeroewedstrijd 2021 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel 
veel scholen wordt georganiseerd en door veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen 
er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 
van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.  
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. Voor het oplossen van 
de vraagstukken is een stukje creativiteit en inzicht nodig.  
Op De Poolster doen traditiegetrouw de leerlingen uit de plusklassen van groep 7 en 8 mee. 
Alle deelnemers hebben hard gewerkt om de wiskundige vragen zo goed mogelijk op te 
lossen. Zij verdienen allemaal een compliment! Bij een wedstrijd zijn er altijd winnaars. 
Hieronder staan de winnaars van de groepen 7 en 8: 
Groep 7:   

  1. Mike  

     2. Guus  

     3. Eva en Evi 

Groep 8:   

   1. Stacey 

    2. Dante 

   3. Meis 
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Sportdag 

Op donderdag 17 juni is het sportdag op De Poolster! Elke bouw heeft 

een eigen programma. De kleuters gaan in kleine groepjes spelletjes 

spelen op het schoolplein. Denk hierbij aan estafette, een 

hindernisbaan, sjoelen, blikgooien en nog veel meer! Ook voor de 

middenbouw (groep 3 t/m 5) staan er sport- en spelactiviteiten op het 

programma, maar dan in het Sterrenpark. De kinderen van de 

bovenbouw (groep 6 t/m 8) zullen dit jaar hun sportdag doorbrengen 

op sportpark Het Hoge Land. Het programma daar zal in het teken staan van verschillende 

sporten zoals: voetbal, hockey, tafeltennis, handbal en meer! 

Om de sportdag goed te laten verlopen is het volgende belangrijk: 

- Er is deze dag een continurooster, alle kinderen blijven dus over. 

- Zorg voor voldoende eten + drinken (incl. lunchpakketje) in een (rug)tas. 

- Zorg dat de kinderen ingesmeerd zijn met zonnebrand en/of deze bij zich hebben.  

We hopen dat het zonnetje schijnt! 

- Alle kinderen dragen sportkleding (het zou leuk zijn als alle kinderen hun 

Poolstershirt dragen) + goede sportschoenen voor buiten. 

Specifiek voor de bovenbouw: 

- Alle kinderen komen op de fiets.  

- Naast sportschoenen voor buiten moeten de kinderen zaalschoenen (binnen 

gymschoenen) meenemen (voor de tafeltennis). 

- Als uw kind een eigen tennisracket heeft, dan zouden we deze graag lenen. Graag 

een dag voor de sportdag inleveren bij meester Lars, voorzien van naam. 

Mocht u het leuk vinden om voor uw kind(eren) een (nieuw) Poolstershirt aan te schaffen, 

dan kan dit voor € 7,50. Geef uw kind(eren) het geld mee in een enveloppe/zakje en stuur 

even een berichtje in Social Schools naar de groepsleerkracht(en). Deze zal uw kind op een 

gepast moment even naar onze conciërge Elly sturen, om de juiste maat uit te zoeken en de 

betaling in ontvangst te nemen.  

We maken er een gezellige en sportieve dag van en hopen op goed weer! 

Groepen 8  

De kinderen van de groepen 8 zitten in de eindfase van hun 
basisschoolloopbaan. Ze hebben zich inmiddels aangemeld op een nieuwe 
school. Deze inschrijving kan alleen plaatsvinden met twee officiële stukken. 
Dat zijn het schooladvies en het resultaat van de door de kinderen gemaakte 
eindtoets. Het schooladvies hebben de kinderen in januari van dit schooljaar 

ontvangen. Het resultaat van de eindtoets hebben de kinderen deze week meegekregen, 
waarmee de officiële stukken compleet zijn.  
Het landelijk gemiddelde van de CITO-eindtoets is dit jaar 534,5 en onze schoolscore is 
536,8. Dat is een prima score, waar de kinderen, ouders en collega`s trots op mogen zijn!  
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Ingezonden berichten (2) 

 
 

 

Onderwerp: BSO Hakuna Matata heet vanaf 1 juni BLOS kinderopvang 
 
Al eerder informeerden we jullie over de samenwerking met BLOS kinderopvang. Vanaf 1 
juni zijn we klaar voor de volgende stap! We zijn verheugd je te vertellen dat we verder 
gaan onder de naam BLOS kinderopvang. Aan de kwaliteit van de opvang verandert niets. 
Wij blijven de kinderen van dezelfde scholen graag bij ons verwelkomen en zetten onze 
werkwijze en visie voort zoals je van ons gewend bent. 
 

Wij worden BLOS 
Binnenkort ‘verblossen’ onze locaties in Den Haag, Wateringen, Delft en Berkel en 
Rodenrijs en worden ze voorzien van onze nieuwe naam. Vanaf 1 juni hebben onze 
locaties mooie locatiepagina’s op www.blos.nl. en is de website van BSO Hakuna Matata 
niet langer in de lucht. 

 

Verwijzing op de website en in de schoolgids 
Momenteel wordt er op jullie website en/of in de schoolgidsen verwezen naar BSO 
Hakuna Matata. Graag vragen we je dit (komend schooljaar) om te zetten naar BLOS 
kinderopvang. Hiervoor kun je gebruik maken van de standaard teksten, het logo van 
BLOS, de actuele brochure en de foto in de bijlage. De website waar naar verwezen kan 
worden is per 1 juni is www.blos.nl. 

 

Contact 
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan gerust contact op. We zijn op 
werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar via 085-4011374 of via 
e.vankoningsbruggen@blos.nl. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Eva van 
Koningsbruggen 
Regiomanager 
BLOS kinderopvang 

 
 
 
 

http://www.blos.nl/
http://www.blos.nl/
mailto:e.vankoningsbruggen@blos.nl
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(Marcus 5, 36) 

 

Gezinsviering zondag 27 juni om 11.00 uur 
in de RK kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte in Berkel en Rodenrijs 

Heb jij ook wel eens de hulp van God gevraagd? Herken je dat je soms denkt: “Hij luistert 
niet, de hulp komt vast te laat”. In de gezinsviering van 27 juni gaan we luisteren naar het 
evangelie waarin we horen dat we altijd mogen blijven bidden en de hulp van God mogen 
vragen. Hij antwoordt misschien niet direct zoals wij dat willen, maar Hij helpt echt.  
We mogen op Hem vertrouwen, want Hij zorg voor ons. 

De gezinsviering vindt plaats op zondag 27 juni om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. Kinderkoor De BeRKelnootjes 
zal zorgen voor de muziek. Jij en jouw gezin zijn van harte uitgenodigd om de gezinsviering 
bij te wonen.  
 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal toegestane aanwezigen beperkt is 
vanwege coronamaatregelen. Aanmelden kan op dinsdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 
11.30 uur bij het secretariaat via 06-16531479. Er wordt dan meteen verteld of er plek is in 
de kerk of via een beeldverbinding beneden in ’t Koetshuys.  
Daarnaast is de viering live thuis te volgen via het youtube kanaal van de parochie (zoek op 
parochie Christus Koning Berkel). Daar zijn ook eerdere vieringen en andere video’s te 
bekijken.  
 

Hopelijk tot dan! 

 

Groet van de werkgroep gezinsviering 


