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NOVA VOOR DE MAAND                  Juni                    SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

Agenda voor de maand juni 

01         De school is vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar i.v.m. teamuitje 
03               Uitlaatklep (zie rooster op www.depoolster.nl, bij handige informatie)         
         Afsluiting avondvierdaagse 
06          Extra lang pinksterweekend t/m dinsdag 7 juni (i.v.m. lesvrije dag)  
10        Praktisch verkeersexamen groepen 8 
         Keuze-uur groep 1/2 
14        20.00 uur OR-vergadering    
16         Sportdag, zie informatie verderop in deze Nova 
19         Vaderdag   
21         20.00 uur MR-vergadering 
22         Grote rekendag groepen 1 t/m 7 
23         Groepsdag kleuters naar De Kievit 
27         Musicalopvoeringen voor de groepen 
28         Musicalopvoeringen voor de film/hulpouders 
29         Doorschuifochtend oudste kleuters naar groep 3 
         Musicalavond groep 8A 
30         Groepsdag groepen 3 naar ‘t Buitenbeest 
         Musicalavond groep 8B 
         Nova voor de maand juli   

 
 

Nieuwe Poolsterretjes 

In juni wordt er een nieuw Poolsterretje 4 jaar.  

C  Mees van ‘t Verlaat  

  

Formatie 2022/2023 

Zoals u wellicht heeft kunnen zien, hebben we nog vacatures openstaan voor het schooljaar 

2022/2023. We zijn, voor beide vacatures, in gesprek met een kandidaat, maar we hebben 

dit nog niet rond. Zodra de vacatures opgevuld zijn, zullen we u via Social Schools informeren 

over de groepsbezetting van volgend schooljaar.  

Als we de vacatures onverhoopt niet opgevuld krijgen, zullen we op zoek moeten gaan naar 

interne oplossingen en moeten we het huidige formatieplaatje weer omgooien.  

Dit is dan ook de reden dat we u niet nu al informeren.  

http://www.depoolster.nl/
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Sportdag 

Op donderdag 16 juni 2022 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 en blikgooien. 

Voor de middenbouw (groep 3 t/m 5) staan er atletiekspellen op het programma, in het 

Sterrenpark. De kinderen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8) zullen dit jaar hun sportdag 

doorbrengen bij TOGB. Hun dag zal ook in het teken staan van verschillende atletiekspellen. 

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

- Er is deze dag een continurooster tot 14.00 uur, alle kinderen blijven dus over. 

-Zorg voor voldoende eten + drinken (incl. lunchpakketje) + extra bidon/flesje met water in 

een (rug)tas. 

-Zorg dat de kinderen ingesmeerd zijn met zonnebrand (we hopen dat het zonnetje schijnt). 

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

dragen) + goede sportschoenen voor buiten. 

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. 

Specifiek voor de bovenbouw:  

Groep 6 

De kinderen uit deze groepen komen op de fiets naar school en plaatsen hun fiets in de 

fietsenstalling van school. Met de leerkracht en eventueel hulpouders zullen deze groepen 

gezamenlijk naar het sportpark van TOGB fietsen. 

Groep 7 

De kinderen uit de groepen 7 fietsen in principe zelfstandig naar het sportpark. 

Daar zal een leerkracht de kinderen tussen 08.50 uur en 09.00 uur bij de 

fietsenstalling van TOGB ontvangen. Mocht u uw kind liever onder begeleiding van 

de leerkracht naar TOGB willen laten fietsen, dan dient u dit door te geven aan de 

groepsleerkracht. Uw kind is in dat geval uiterlijk 08.30 uur in het klaslokaal. 

Groep 8 

De kinderen uit deze groepen fietsen zelfstandig naar het sportpark. De leerkrachten van 

deze groepen ontvangen de leerlingen tussen 08.50 uur en 09.00 uur bij de fietsenstalling 

van TOGB. 

 

Voor de organisatie van de sportdag is het fijn dat de kinderen niet eerder dan 08.50 uur  

aanwezig zijn. 

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

In de vorige Nova hadden we de projectweken net achter de rug en werd de opbrengst voor 
Giro555 nog geteld door de OR.  
Inmiddels is de totale opbrengst bekend. Dit is maar liefst:  

€ 3208,66 

Een prachtig bedrag voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.  
Nogmaals bedankt voor ieders inzet!  

Nieuwe leden ouderraad en overblijf 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar nieuwe OR-

leden en overblijfkrachten. De ouderraad helpt bij het organiseren van 

tal van activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden, 

zoals het sinterklaasfeest en het schoolproject. De ouderraad beheert 

tevens het ouderfonds, dat op vrijwillige basis door de ouders bijeen 

wordt gebracht.  

Hoeveel tijd kost dit per jaar? Ongeveer 5 keer per jaar vergadert de OR in de avonduren. 

Daarnaast neem je zitting in een of meerdere feestcommissies en bereid je dit voor. Op de 

dag van de activiteit ben je aanwezig op school. 

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan even contact op met Femke Bennink (eventmanager) via 

femkeb@depoolster.nl. 

 

Naast nieuwe OR-leden zijn we ook op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Vindt u het leuk 

om wat vaker een kijkje in de keuken van de school te kunnen nemen en wat meer 

betrokken te zijn bij het reilen en zeilen? Wordt dan een of meer dagen per week 

overblijfkracht!  

Een overblijfkracht houdt tussen 12.00 – 13.00 uur toezicht in de groep tijdens het eten en 

drinken en het buitenspelen. Daarnaast controleert de overblijfkracht de aanwezigheid van 

de kinderen en zorgt dat de kinderen even lekker kunnen ontspannen. Een pedagogische 

opleiding is echt niet nodig, affiniteit met kinderen en flexibiliteit is meer dan voldoende! 

Bovendien werk je in een team van enthousiaste overblijfkrachten die elkaar een handje 

helpen waar nodig.  

Wanneer u overblijfouder bent/wordt, kun je hier een vrijwillige vergoeding voor ontvangen. 

Bovendien betaalt je eigen kind(eren) geen overblijfkosten op de dag(en) dat je als 

overblijfkracht aanwezig bent.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van Lobberegt 

(overblijfcoördinator) via overblijf@depoolster.nl.  

 

 

 

mailto:femkeb@depoolster.nl
mailto:overblijf@depoolster.nl
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Afvalvrije school 

Vanaf komend schooljaar ontvangen wij vanuit de gemeente Lansingerland 
subsidie om een zogenaamde afvalvrije school te worden. Dit betekent dat wij 
ons actiever bezig gaan houden met het scheiden en ophalen van het afval. 
We krijgen hiervoor speciale, stapelbare afvalbakken in alle groepen voor het 
scheiden van: GFT, papier, PMD en restafval. Vanaf komend jaar zal dit afval 
ook gescheiden worden ingezameld in verschillende containers op het plein. 
Uiteraard blijven we ook batterijen en kleding inzamelen op De Poolster. 
We vinden het belangrijk om kinderen op deze manier gezond gedrag aan te 
leren betreffende duurzaamheid. Er zal aan de start van het schooljaar een 
kick-off georganiseerd worden voor dit project.  
 

Cito-eindtoets  

Afgelopen vrijdag kwam de uitslag van de Cito-eindtoets van groep 8 
binnen. Het landelijk gemiddelde is dit jaar 534,8. Onze groepen hebben 
een gemiddelde van 537,4 behaald. Met onze leerlingpopulatie wordt er 
ook van ons verwacht dat we ruim boven het landelijk gemiddelde 
scoren, fijn dat dit ook dit jaar weer gelukt is!  
Een mooie score, waar we met z’n allen trots op mogen zijn.  

 

Ingezonden berichten (4) 
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