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NOVA VOOR DE MAAND               December       SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

 

De dagen worden kouder en donkerder… De decembermaand staat voor de deur! Een echte 

feestmaand die start met het plezier en de pret rondom het sinterklaasfeest en daarna overgaat in 

de gezellige sfeer van het kerstfeest. We hopen op een aantal fijne weken waarin we er met de 

kinderen, ondanks de omstandigheden, een feestje van kunnen maken! Het programma voor deze 

feesten treft u (deels) in deze Nova. We wensen u alvast veel gezelligheid thuis. De kinderen en het 

team hebben er in ieder geval veel zin in.  

 

 

 

 

Het team van De Poolster wenst u alvast heel fijne feestdagen en 
een gelukkig en bovenal gezond 2022! 

Agenda voor de maand december 

01  Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 12.15 – 13.15 uur. 
Let op: De kinderen moeten de surprise zelf mee naar binnen nemen. 

02   Inleveren surprises groepen 5 t/m 8 tussen 08.00 – 08.30 uur. 
  Let op: De kinderen moeten de surprise zelf mee naar binnen nemen. 
03 Het grote sinterklaasfeest! Zou de goede Sint nog komen? 

Let op: Continurooster tot 14.00 uur. 
05  Pakjesavond. Een heel gezellige avond gewenst! 
06 Let op: Een uurtje extra uitslapen, we starten vandaag om 09.30 uur. 

De school wordt in kerstsfeer omgetoverd door het team en de OR.  
08 Kerstknutselen voor alle kleutergroepen.  

Kerstknutselen voor de groepen 3/4. 
10  Kerstknutselen voor de groepen 5/6. 
 Kerstknutselen voor de groepen 7/8. 
15  MR-vergadering om 20.00 uur. 
20 De kinderen kijken deze week naar het kerstverhaal.  

Gespeeld en gezongen door ons Poolsterkoor onder begeleiding van juf Kim. 
23  Nova 

Kerstontbijt op school, informatie volgt.  
  Dit is tevens de laatste ochtend school in 2021.  
          Om 12.00 uur heeft iedereen kerstvakantie! 
 
24 december t/m 9 januari   KERSTVAKANTIE 
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Sinterklaas  

Op vrijdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoek aan De Poolster! We zullen de Sint met alle 
kinderen van De Poolster buiten opwachten. Ouders zijn dit jaar helaas niet welkom om aan te 
sluiten wegens te grote drukte. 
 

Sinterklaas zal gedurende de ochtend druk zijn met het bezoeken van de 
groepen. Hij zal in de groepen 1 t/m 4 de ontknoping van het 
Sinterklaasjournaal bespreken en uiteraard zullen de kinderen voor de Sint 
ook nog een paar liedjes zingen. De andere groepen zullen uiteraard niet 
overgeslagen worden.  
In de groepen 5 t/m 8 worden er daarnaast weer surprisespellen gespeeld 
om te ontdekken welke surprise voor wie is gemaakt.  
 

Let op: er is op vrijdag 3 december een continurooster tot 14.00 uur.  
Zorg dat u uw kind(eren) een lunchpakketje meegeeft. Een tussendoortje (eten & drinken) hoeft op 
deze dag niet mee, tenzij uw kind een allergie heeft. We gaan er een gezellige feestdag van maken! 

 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In december worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Welkom allemaal! 

A Fenna Roseleur 
B Maik Claassens 
C Junaid El Farasi 

     D Luca Bruins 
      Puck Suijker 
 

Kerst 

Kerststukjes maken 
Ook dit jaar zullen alle groepen weer kerststukjes gaan maken. We willen u vragen de kinderen een 
bakje met oase, een kniptang, een kaars, dennengroen en wat kerstversiering mee te 
geven. Voorzie zowel de tang als het bakje van naam om eventuele verwarring te voorkomen.   
 

Op Social Schools kunt u t.z.t. precies lezen wanneer de kinderen aan de gang gaan met hun 
kerststukje.   
 
Kerstontbijt 
Door de nieuwe regelgeving rondom COVID-19, waarbij avondactiviteiten niet toegestaan zijn, kiezen 
we dit jaar voor een heus kerstontbijt!  
Op donderdagochtend 23 december zullen we gezellig met zijn allen gaan ontbijten in de groep. 
Overige praktische informatie volgt nog en hangt af van de regelgeving op dat moment. 
 
Kerkbezoek 
Het bezoek aan de kerk kan dit jaar helaas niet plaatsvinden. Juf Kim zal met ons heuse 
`Poolsterkinderkoor` wel zorgen voor een spetterend optreden voor de groepen.  
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Hulpouders, bedankt! 

                                Helaas mogen we op dit moment even geen ouders ontvangen in de school en 
hebben we ook de ouderhulp stop moeten zetten. Gelukkig hebben we in de 
afgelopen periode nog wel gebruik kunnen maken van heel wat helpende handen 
in de school in de vorm van hulp bij het Flitsen, handvaardigheid en het circuit. 
Daarnaast is er ook achter de schermen dit jaar weer het nodige werk verzet door 
de MR, OR en de ouders die oud-papier ophalen voor de school.  
 

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor al jullie hulp, betrokkenheid en inzet. 
We kunnen niet vaak genoeg benoemen hoe blij we met deze hulp zijn! 

Hopelijk kunnen we in 2022 snel weer op jullie rekenen.  
 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

De inschrijvingen op De Poolster stromen binnen en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Echter zorgt 
dit er wel voor dat er in sommige leeftijdsgroepen geen plek meer is voor nieuwe leerlingen. Wij 
willen daarom via deze weg nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om broertjes/zusjes tijdig in 
te schrijven om een plekje op De Poolster te kunnen garanderen.  
Heeft uw kind een jonger broertje/zusje geboren in 2019 en staat deze nog niet ingeschreven op De 
Poolster? Vraagt u dan om een inschrijfformulier via de leerkracht van uw kind of mail naar: 
poolster@laurentiusstichting.nl. 
  
  
 
 

PCI 

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar (te) weinig 

geld is, zo ook in Berkel en Rodenrijs. Lid worden van een (sport)vereniging of 

een abonnement op speeltuin De Kievit zit er niet in. De PCI - Berkel helpt, in 

samenwerking met de Parochiekern van O.L. Vrouw Geboorte Berkel en 

Rodenrijs, gezinnen met een materiële en/of financiële bijdrage. De Poolster 

overlegt jaarlijks met de contactpersonen van de PCI over welke gezinnen 

kenbaar hebben gemaakt hier graag voor in aanmerking te komen. Kent u 

iemand in (financiële) nood of kunt u deze hulp zelf goed gebruiken?  

Dan kunt u zelf per email contact opnemen via pciberkel@parochiechristuskoning.nl      

U kunt het ook bespreekbaar maken bij de leerkracht en/of de directie van school.  

We zullen uiteraard zeer vertrouwelijk omgaan met alle informatie.  

IKC Het Avontuur 

In de afgelopen maanden hebben wij regelmatig, via Social Schools en middels een actie op het plein, 
om uw steunbetuiging gevraagd voor een nieuw te stichten basisschool van de Laurentius Stichting: 
IKC Het Avontuur. We hebben samen met het bestuur en andere basisscholen in de omgeving ons 
best gedaan om 130 ouderverklaringen te verzamelen. Uiteindelijk zijn er 133 ouderverklaringen 
binnengekomen. Dit betekent dat de stichting een kans maakt om de plannen voor IKC Het Avontuur 
in de Wilderszijde daadwerkelijk te kunnen gaan realiseren. Via deze weg willen zij u dan ook graag 
bedanken voor uw steun!  

mailto:poolster@laurentiusstichting.nl
mailto:pciberkel@parochiechristuskoning.nl
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Ingezonden berichten (4) 
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Samen zingen geeft plezier: 

Kom bij het kinderkoor! 

Na korte afwezigheid is er weer een kinderkoor in Berkel en Rodenrijs!  

Vanaf november is het nieuwe kinderkoor gestart: één kinderkoor voor Berkel 

en Rodenrijs en Bergschenhoek. Ben Bergenhenegouwen, een ervaren dirigent, 

leidt de kinderen met hulp van enkele ouders. 

 

Het koor oefent elke vrijdagmiddag tussen 15u45 en 16u30 in de Parochiezaal 

naast de Sint Willibrorduskerk in Bergschenhoek (Smitshoek 120). 

 

Het koor zal gezinsvieringen opluisteren. De eerste viering waar het koor te 

horen zal zijn is de gezins-kerstviering op 24 december om 18u30 in de Onze 

Lieve Vrouw Geboortekerk te Berkel en Rodenrijs (Noordeindseweg 100).   

 

Vind je zingen leuk en zit je op de basisschool in groep 4 of hoger? Dan ben je 

van harte welkom om mee te zingen! 

 

Neem contact op met Esther Pieterse voor meer informatie en aanmelden via 

catecheseBerkel@parochiechristuskoning.nl. 
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_________________________________________________________________ 

 
Online ouderavond 

Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan soms 

zorgen voor spanningen en verveling en mogelijk andere uitvluchten zoals middelen of veel gamen. 

 

Om ouders meer te informeren organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met scholen, 

samenwerkingspartners en de gemeente Lansingerland een (online) ouderavond. U kunt hier gratis aan 

deelnemen. 
Het thema voor de ouderavond is Digitale Wereld. Tijdens deze avond bespreken we de wereld van gamen en 

sociale media. Want hoe kunt u hier als ouder mee omgaan? 

De ouderavond wordt online gegeven op donderdag 9 december van 19:30-20:30. De ouderavond is 

geschikt voor de ouders van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar I.Anker@anteszorg.nl Graag ontvang ik uw naam en 

woonplaats, zodat ik de aanmelding op de juiste manier kan verwerken. 
Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over diverse 

middelen zoals: alcohol, roken, drugs, gokken en gamen.  
Ook vindt u hier tips over onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan zijn dat u een 

specifieke vraag heeft of een situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd contact met mij opnemen. 
Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, namelijk; www.maakjekeus.nl. 
  
Graag zie ik u terug op de ouderavond!! 
  
Met vriendelijke groet, 

Ilse Anker 
Team Preventie 

Youz Verslavingszorg 

 

mailto:I.Anker@anteszorg.nl
http://www.puberenco.nl/
http://www.maakjekeus.nl/

