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NOVA VOOR DE MAAND                     juli              SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 
Het einde van het schooljaar staat voor de deur.  
In deze Nova vindt u onder andere de formatie voor volgend schooljaar, een collega die 
afscheid neemt van De Poolster en een kennismaking met onze nieuw collega.  
Maakt u gebruik van de overblijf/TSO? Lees dan ook het betreffende stukje even goed door.  
We wensen u weer veel leesplezier.  
Namens team De Poolster wensen we u, na dit roerige 
schooljaar, alvast een heel fijne zomervakantie toe!   
 

Agenda voor de maand juli  

01  Groep 7B gaat ’s middags op fietsexcursie naar De Groenzoom. 
    05  De groepen 8 voeren hun musical op voor de film.  
   06  De groepen 8 geven een live concert van de musicalliedjes voor de andere   
   groepen.  
   De kleutergroepen hebben vandaag hun groepsdag. 
   Rapport 3 gaat vandaag mee naar huis met de groepen 2 t/m 8.  
  07   Wenochtend voor de oudste kleuters in groep 3.  
                          Groepsdag groepen 5.  
    Musicalavond voor groep 8A.  
  08  Groep 7A gaat ’s middags op fietsexcursie naar De Groenzoom. 
    Musicalavond voor groep 8B.  
  09  Een aantal groepen heeft vandaag een workshop van Mad Science.  
  12  De overige groepen hebben vandaag een workshop van Mad Science. 
   Groepsdag groepen 8. 
             13   Groepsdag groepen 3, 4 & 7.  
   Laatste schooldag van de groepen 8. We wensen hen een heel fijne tijd op het  
    voortgezet onderwijs.  
  14  Doorschuifochtend voor alle groepen. 
  15  Laatste schooldag van dit schooljaar, om 15.00 uur start de zomervakantie. 
   16   Zomervakantie t/m 29 augustus 2021  
 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In juli wordt er een Poolsterretjes 4 jaar.   

C Esmée van der Linde    

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school!  
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Groepsindeling schooljaar 2021/2022 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* We zijn heel blij dat juf Karen haar werkzaamheden in de groep weer kan gaan oppakken. 
Zoals u kunt zien, gaat zij dit doen in groep E. We hopen dat zij snel volledig hersteld is. Juf 
Anne zal dan steeds minder in de groep aanwezig zijn. Het is namelijk de bedoeling dat juf 
Anne vanaf schooljaar 2022/2023 de taken van juf Irene gaat overnemen i.v.m. haar 
pensioen. Anne zal zich het komende jaar steeds meer gaan richten op kleutergym, een 
opleiding en haar taak als cultuurcoördinator. 
 

Naast bovenstaande leerkrachten werken er nog heel veel andere collega’s aan de kwaliteit 
van ons onderwijs. Ben u nieuwsgierig? Kijk dan even in de schoolgids (www.depoolster.nl).  
  

Groep Leerkracht begin week of fulltime  Leerkracht eind week  

A  Annemarieke  Judith  

B  Ingrid                                          4 dgn  Amanda                               vrij     
              

C  Femke B.  Linda  

D  Corine                                  2/2,5 dgn  Nicole                            3/2,5 dgn 

E  Anja                                             2 dgn Anne/Karen*                       3 dgn    

3A  Marja   Nelly                                          vrij 

3B Lisanne    

4A Yannick    

4B Tessa  Marion  

5A Laura K.                                      3 dgn  Mieke                                    2 dgn 

5B Marijn    

6A Manouk    

6B Sander  Mandy                                    woe  

7A Liivi  Laura V.                                       

7B Femke H.                                    3 dgn  Mandy                                  2 dgn 

8A Jorran    

8B Lars                                             4 dgn  Ester                                         vrij  

http://www.depoolster.nl/
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Afscheid juf Karin  

Na 23 jaar ga ik De Poolster verlaten. In april van dit jaar kwam er onverwacht een heel 
mooie nieuwe uitdaging op mijn pad. In september ga ik werken op een Montessori-
basisschool in Pijnacker. Daar ga ik vooral het bovenbouwteam ondersteunen en mijn kennis 
wat betreft onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen delen en toepassen. Iets heel nieuws, 
een uitdaging, waar ik naar uitkijk.  
Uiteraard ga ik De Poolster missen. De laatste jaren heb ik onder meer enorm genoten van 
het leiden van de plusklassen, het werken met individuele leerlingen en de dag voor de 
groep, waardoor ik ook veel van de leerlingen heb geleerd.  
Er is gelukkig een nieuwe enthousiaste collega aangenomen op De Poolster die mij gaat 
vervangen, juf Ester. Ester is meerder keren op school geweest en heeft kennisgemaakt met 
enkele plusklassen en leerlingen. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat mijn werk 
op de Poolster wordt voortgezet.  
De sfeer en ouderbetrokkenheid op De Poolster heb ik als zeer prettig ervaren. Ik wil u als 
ouders dan ook bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen. Wat ik 
onthoud van De poolster; de fijne teamsfeer, de werkweken in het Woldhuis, de plusklassen, 
de gezelligheid in de school en de prettige samenwerking met collega’s, ouders en 
leerlingen.  
Ik wens alle leerlingen, ouders en mijn Poolstercollega’s het allerbeste toe.  
Bedankt voor de fijne tijd, Karin Gielen 
 

Nieuwe collega: juf Ester 

Mijn naam is Ester Rademaker. Ester in een notendop: enthousiast, harde 

werker, oog voor de mensen om me heen, vriendin van een dappere 

brandweerman en moeder van de 2 leukste kinderen van de wereld.  

Ik houd van buiten zijn, een goed boek lezen, kletsen met mijn 

vriendinnen, yoga en zwemmen. Tijdens mijn werkzaamheden als juf heb 

ik de afgelopen 20 jaar gewerkt in de groepen 5 tot en met 8. Kinderen 

die anders leren, hebben altijd mijn aandacht getrokken. Mijn uitdaging is 

dan om deze kinderen te laten ontdekken wie ze zijn en wat ze allemaal 

kunnen bereiken.  Ik ben heel blij dat ik op De Poolster naast 1 dag groep 8, 2 dagen als HB-

coördinator mijn kennis en ervaring mag inzetten voor de begeleiding van deze kinderen. 

Overblijf  

Maakt u gebruik van de overblijf (TSO-assistent)?  

U kunt in de laatste week van de zomervakantie weer doorgeven op welke 

dagen u hiervan gebruik wenst te maken. Alle leerlingen zijn dan weer 

doorgezet naar de nieuwe groep.  
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Vrijwilligers bedankt!  

We willen iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen voor de school 
bedanken voor de extra inzet. We zijn heel blij dat we, ondanks alle 
beperkingen, toch op een vaste club vrijwilligers hebben kunnen rekenen. 
Te denken valt aan: de ouderraad, de medezeggenschapsraad, ophalers 
oud-papier, Ton (onderhoud school), Bep (onderhoud groen), Fons 
(Italiaans) en overblijfkrachten. Natuurlijk ook voor iedereen die we hier 
niet genoemd hebben, bedankt!  

 

Beleidsstukken   

Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan het jaarverslag 2020/2021, het jaarplan 
2021/2022 en de schoolgids 2021/2022.  
Afgelopen maandag, 28 juni 2021, heeft de laatste MR-vergadering van dit schooljaar 
plaatsgevonden. Deze vergadering stond grotendeels in het teken van de goedkeuring van 
deze beleidsstukken.  
De stukken zijn goedgekeurd door de MR en worden z.s.m. geplaatst op de website 
(www.depoolster.nl). Mocht dit gewenst zijn, dan kunt u deze stukken lezen.  
 

Jaarverslag preventiemedewerkers   

Dit jaar hebben we onder de leerkrachten, leerlingen en de ouders een online vragenlijst 
verspreid waarin kon worden aangegeven hoe er gedacht wordt over De Poolster. 
 
Uit de vragenlijst van de leerkrachten is naar voren gekomen dat de leerkrachten de school 
als ruim voldoende beoordelen. In het verleden was het beleidsterrein ICT vaak een 
aandachtspunt. Dit deelgebied is nu groen. Dit is te verklaren door de investeringen die op 
dit gebied zijn gedaan en de enorme impuls die ICT heeft gekregen tijdens Covid-19.  
Wel geven de leerkrachten aan dat er nog meer behoefte is om ICT in te zetten. Dit staat in 
de jaarplanning opgenomen. We willen onze leerlingen meer verantwoordelijkheden kunnen 
geven in hun eigen leerproces. De levensbeschouwelijke identiteit blijft aandacht verdienen 
binnen de school. De betreffende werkgroepen hebben dit opgenomen in hun jaarplan. 
 
De kinderen in groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld. Op alle deelgebieden is de 
algemene score ruim voldoende tot goed. Dit houdt in dat de kinderen heel tevreden zijn 
over het onderwijs op De Poolster. Zoals bij elke vragenlijst zijn er altijd verbeterpunten. 
Een deel van de kinderen heeft aangegeven dat ze meer willen meedenken over 
verschillende schoolzaken en meer hun werk zelf willen kiezen. Ook heeft een aantal 
kinderen aangegeven dat er weinig wordt gesproken over de doelen die er behaald moeten 
worden bij een volgende toets en dat er na schooltijd weinig activiteiten worden 
georganiseerd. Deze punten zijn besproken met het team. 
 
            
 
 

http://www.depoolster.nl/
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De oudervragenlijst is door 47% van de ouders/verzorgers ingevuld. Wij zijn heel trots op het 
feit dat de ouders erg tevreden zijn over de school. Vooral op de beleidsterreinen 
pedagogisch - en didactisch handelen en schoolklimaat wordt hoog gescoord.   
De meningen van de ouders over het huiswerk spreken elkaar tegen. Sommige ouders geven 
aan dat de kinderen te veel huiswerk krijgen en een grote groep geeft aan dat de kinderen 
juist te weinig huiswerk krijgen. Er is binnen De Poolster een duidelijke visie m.b.t. het geven 
van huiswerk. Deze is terug te lezen in de schoolgids (www.depoolster.nl). Ouders geven 
tevens aan dat het niet altijd duidelijk is hoe de zorg op De Poolster is georganiseerd. Ook dit 
staat, voor iedereen die hier in geïnteresseerd is, beschreven in de beleidsstukken op de 
website. 
 
Om de verbeterpunten van De Poolster niet uit het oog te verliezen is er naar aanleiding van 
elke vragenlijst een plan van aanpak gemaakt. De preventiemedewerkers bewaken de 
uitvoering hiervan. 
 
 

Ingezonden berichten (6) 

 

 

  

http://www.depoolster.nl/
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Nieuws van Theater de Buurvrouw 
 
Op 11 juli zullen de rode gordijnen eindelijk weer opengaan! Hou jij ook van ijsjes, zwemmen 
en zingen? Kom dan gezellig naar de Buurvrouw en geniet van de voorstelling ‘Camping 
Pavarotti’. 
 
Carmen is dol op zon, ijsjes, zwemmen en… zingen, het liefst de hele dag door! Daarom gaat 
ze op vakantie naar de muziekcamping van de bekende Pa Varotti. Maar zodra ze haar tentje 
opzet merkt ze dat er iets niet klopt. Het is stil, veel te stil. Wat is er aan de hand? Waarom 
zingt er niemand? Maar dan hoort ze plots in de verte iemand zachtjes gitaar spelen… 
 
Carmen gaat op onderzoek uit en ontmoet de meest kleurrijke figuren: De knipgrage tuinier 
Jan Sevilla, de hongerige hond Domingo, de toiletdiva mevrouw Callas en natuurlijk de 
campingbaas zelf: Pa Varotti. Ze ontdekt dat meneer Varotti de muziekcamping heeft 
veranderd in een saaie glamping waar muziek maken en verboden is! 
Ga met Carmen mee op avontuur en help haar Pa Varotti ervan te overtuigen dat muziek 
maken en zingen het allerleukste is om te doen! 
 
‘Camping Pavarotti’ is een komische familievoorstelling boordevol prachtige aria’s uit 
beroemde opera’s. Door bekende aria’s te vertalen en aan elkaar te rijgen als een modern 
spannend sprookje komen deze op aansprekende wijze tot leven. Met verfrissende, grappige 
teksten die elk kind zo mee kan zingen! O.a. de opera’s ‘Carmen’, ‘De Toverfluit’ en ‘De 
Barbier van Sevilla’ komen op verrassende wijze in een nieuw jasje voorbij. 
Kom je ook vast in vakantiesferen? Koop je kaartje voor 11 juli 11.00u 
online:  https://debuurvrouwrotterdam.stager.nl/web/tickets 
 
KINDERDISCO 
We schuiven 3 juli alle tafels en stoelen aan de kant, zetten lekkers en wat drinken klaar en 
feesten maar! Nog net voor de schoolvakantie begint organiseert de Buurvrouw een leuke 
kinderdisco met als thema: Glitter en Glamour party! Dus nodig je vriendjes, broers en zusjes 
uit, verkleed je met glitter en glamour en ga helemaal uit je dak samen met DJ Ferenck en DJ 
Co-oen! 
 
Groep 1-4 van 16.30 tot 17.30 
Groep 5-8 van 18:30 tot 19:30 
Een kaartje a €2,50 koop je via https://debuurvrouwrotterdam.stager.nl/web/tickets 
 
We hopen je snel te zien! 
Zonnige groet van, 
 
De Buurvrouw 
 
ps: voor ouders is er Nikobo Nordic Jazz (North Sea Round Town) op 4 juli en daar zijn nog 
kaartjes voor beschikbaar. 
 

https://debuurvrouwrotterdam.stager.nl/web/tickets
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Online 

versie  

  

 

Zomerboek voor iedere jaargroep 

Beste meneer/mevrouw Vonk, 

Van Malmberg voor jou: het vrolijke zomerboek ‘Festival’. Festival staat boordevol 

leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal actief, De wereld in 

getallen, Pluspunt, Lijn 3, Karakter en nog veel meer! 

Deel de link gerust met de ouders, zodat ze Festival zelf kunnen printen en kinderen 

spelenderwijs extra kunnen oefenen. 

 

Bekijk alle boekjes  

  

https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=12falI3NJLGWndtoKoFW8VXxwVG5J4r03aBD6G6tw6TSgcdZbLPEzJcu6T%2BKdP2d6vkexjYA7qS6yT4dZrCDdFmLOtWXz3hPU4
https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=12falI3NJLGWndtoKoFW8VXxwVG5J4r03aBD6G6tw6TSgcdZbLPEzJcu6T%2BKdP2d6vkexjYA7qS6yT4dZrCDdFmLOtWXz3hPU4
https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=12f1Piw0PjaDacdsBxud52xUv0VM2R%2BjVEnyWqZ6u_1o4WJLu7Ka%2BuyloZDMTL3p0oNRZmIBRfO3L%2B26%2BFYicZ1vz482%2Bl4llXe9C5f11A
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