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NOVA VOOR DE MAAND              oktober                 SCHOOLJAAR 2022 / 2023 

 

Moeilijke tijden… 

Het lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar de realiteit is dat veel huishoudens momenteel 
moeilijk of niet meer kunnen rondkomen door de inflatie en hoge energieprijzen. Het is alarmerend 
te lezen dat 1 op de 13 kinderen in Nederland leeft in armoede en dat dit aantal enorm groeiende is.  
 
Voor De Poolster betekent dit dat er in elke groep gemiddeld 2 of 3 kinderen leven in (geringe) 
armoede. Er is dan bijvoorbeeld te weinig geld om te zorgen voor basisbehoeftes als gezonde en 
voldoende voeding, nieuwe kleding of verwarming in huis. Daarnaast zien we dat kinderen uit 
gezinnen met geldproblemen zich vaak buitengesloten voelen. Ze durven bijvoorbeeld niet naar een 
verjaardagsfeestje omdat ze geen cadeautje kunnen kopen.  
Uit schaamte wordt er vaak niet over gepraat.  
 

Graag gebruik ik deze Nova om dit onderwerp 
bespreekbaar te maken en een oproep te doen aan alle 
ouders die momenteel in (geringe) armoede leven. Kunt 
u bijvoorbeeld de broodtrommel(s) en beker(s) van uw 
kind(eren) niet meer gevuld mee naar school geven, de 
overblijfkosten echt niet meer betalen? Meldt u zich dan 
alsjeblieft bij mij via Social Schools, de mail 
(poolster@laurentiusstichting.nl) of persoonlijk. 
Vanzelfsprekend is dit vertrouwelijk, maar we denken als 
school van uw kind(eren) graag met u mee en willen 
helpen waar mogelijk! 
 

 

Agenda voor de maand oktober 

03  OR-vergadering aanvang om 20.00 uur 
05  Dag van de leraar 

Start Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen!’ 
Talentenochtend 3 - groep 5 t/m 8 

07  Keuze-uur groep 3/4 
14  Voorstelling ‘De Drakentemmer’ in de Cultuurfabriek 

Groep 3/4:  10.30 – 11.30 uur 
Groep 5/6:  13.15 – 14.15 uur 

18  Themabijeenkomst ‘Mediawijsheid’ van 19.30 – 20.30 uur 
 

22 t/m 30 oktober : Herfstvakantie 
 
31 Voorlichting Sociale Media groep 5/6 
  Nova voor de maand november 
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De nieuwe Poolsterretjes 

Naast alle nieuwkomers na de zomervakantie starten er in 

oktober ook weer nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school! 

 

 
A  Fayline Kennepohl   C  Emma Vermeulen 

  D Fee van Leeuwen   E  Stef de Koning 
                                                                                 Mason Slagboom 
 

Kinderboekenweek GI-GA-GROEN! 

Op woensdag 5 oktober gaan we van start met de Kinderboekenweek 

2022! Het thema is dit jaar "Gi-ga-groen!”. Boeken over buiten, over 

avonturen en ontdekkingstochten, over diersporen zoeken in het bos, over 

boomhutten bouwen en vogelspotten. Boeken over bedreigde 

diersoorten, het klimaat en milieu. Een mooi breed thema over een 

actueel onderwerp. We zouden het voor de opening van de 

Kinderboekenweek leuk vinden als alle kinderen op deze dag een groen 

kledingstuk of accessoire dragen, zo wordt ook De Poolster gi-ga-groen! 

Tijdens de Kinderboekenweek staat leespromotie voorop. Er zal volop 

worden voorgelezen door de juffen en meesters, maar ook de kinderen zullen gaan voorlezen aan 

elkaar. Voor de groepen 4 tot en met 8 wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd. De kinderen 

die willen, nemen het in een voorleeswedstrijd tegen elkaar op in de groep. Uit elke groep komt er 1 

winnaar naar voren die op vrijdag 14 oktober door mag naar de “grote finale" en zal strijden tegen de 

winnaars uit de andere groepen (groep 4 strijdt onderling, de groepen 5 strijden met de groepen 6 en 

de groepen 7 met de groepen 8). Voor de winnaars van de grote finale is er een klein prijsje.    

Dit jaar organiseren wij tijdens de Kinderboekenweek ook een boekenmarkt. Hierbij kunnen de 

kinderen die het leuk vinden hun oude (maar nog mooie!) boeken verkopen voor een zacht prijsje. 

De boekenmarkt is op woensdag 12 oktober na schooltijd, van 12:15 uur tot 13:15 uur op het 

schoolplein. Bij slecht weer verhuizen we naar de aula. De prijs voor een boek mogen de kinderen 

zelf bepalen. De kinderen dienen zelf een kleedje mee te nemen waarop ze hun boeken kunnen 

neerleggen. De kinderen die boeken willen verkopen mogen vanaf 12:00 uur hun boekenkleedje 

klaarleggen (eventueel met hulp van een ouder). Tijdens het opbouwen en op de markt zelf zijn er 

leerkrachten aanwezig om alles te begeleiden. Graag willen we vooraf weten welke kinderen er 

boeken willen verkopen. Wilt u daarom uw kind(eren) uiterlijk vrijdag 7 oktober opgeven bij de 

leerkracht? 

Boekhandel Van Atten organiseert tijdens de Kinderboekenweek wederom leuke activiteiten en een 

leuke spaaractie waarmee je voor boeken kunt sparen voor De Poolster. Zie hiervoor de bijlage van 

de nieuwsbrief. 

Wij gaan er een gezellige en leerzame Kinderboekenweek van maken!  
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Babynieuws 

Op 5 september 2022 zijn juf Mandy en haar vriend Jeroen trotse 
ouders geworden van een zoon. De kleine man mag luisteren 
naar de naam Niek. 
Juf Mandy is nu nog lekker aan het genieten van haar 
zwangerschapsverlof. Na de kerstvakantie zien we haar weer 
gezellig terug in het gebouw.  
 

Spaans 

Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij afscheid genomen van onze 
vrijwilliger meester Fons. Jarenlang heeft hij wekelijks de lessen Italiaans 
verzorgd voor leerlingen uit de bovenbouw die extra uitdaging nodig 
hadden buiten de groep. Door het leren van een andere taal, krijgen deze 
leerlingen onder andere hulp bij het ‘leren-leren’. 

 
Binnen ons Poolsterteam hebben wij een enthousiaste collega die de Spaanse taal beheerst en het 
een mooie uitdaging vindt om met dit vakgebied aan de slag te gaan. Juf Laura Keur is dit schooljaar 
begonnen met het opzetten van ‘Spaans’! De lessen vinden elke week plaats op woensdagochtend 
en inmiddels is er een groepje leerlingen uit groep 7 gestart. Wij wensen juf Laura veel plezier en 
succes! 

 

Groeitaal 

Iedereen weet dat je het zelfvertrouwen van een kind stimuleert door complimenten te geven. Toch 
schuilt hier een addertje onder het gras. Sommige goedbedoelde uitspraken van ouders en 
leerkrachten kunnen namelijk een vaste mindset in de hand werken, doordat ze gericht zijn op 
‘vaststaande’ kwaliteiten of intelligentie. Denk aan complimenten als: “Jij hebt echt een 
wiskundeknobbel”, “Weer een 9, wat ben je toch slim!” of “Jij bent het voetbaltalent van de familie”. 
Natuurlijk vinden kinderen het heerlijk wanneer ze om hun kwaliteiten geprezen worden. Het geeft 
hen een kick, maar deze is slechts van tijdelijke aard. Zodra deze kinderen obstakels tegenkomen, 
zoals een onvoldoende voor een toets of een verloren sportwedstrijd, verdwijnt hun zelfvertrouwen 
als sneeuw voor de zon. Wanneer je slim en goed wordt genoemd als alles lukt, wat ben je dan als 
het misgaat…..? 
 
Niet doen 
Zorg dus dat je termen als ‘slim’, ‘knap’ en ‘natuurtalent’ vermijdt wanneer je kinderen prijst. En leg 
vooral geen nadruk op snelheid en perfectie (“Wauw, je was als eerste klaar en had niet één fout!”), 
want dit zijn de ‘vijanden’ van de groei-mindset. Daadwerkelijk leren kost tijd en moeite en het 
maken van fouten is onmisbaar om vooruit te komen! 
 
Wel doen 
Moet je complimenten dan achterwege laten? Zeker niet! Prijs een kind zoveel je wilt, maar richt je 
op het groeiproces. Bewonder vooruitgang, prijs hard werken en oefenen en complimenteer 
doorzettingsvermogen. Op deze manier stimuleer je een groei-mindset, waarbij kinderen leren 
genieten van uitdagingen en plezier krijgen in de inspanningen die ze hiervoor moeten leveren. 
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Zoals u heeft kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven en 
kunnen horen op de informatieavond, richt het 
Poolsterteam zich op de ontwikkeling van een groei-
mindset bij de leerlingen, als onderdeel van ‘De 
Positieve school’. Ook wij gebruiken in de klas zoveel 
mogelijk groeitaal. Door zich hier als ouder ook bewust 
van te zijn, kunnen we samen zorgen voor kinderen met 
een positieve mindset! 
 

 

Parkeren 

In de afgelopen weken is gebleken dat er weer veel auto`s midden op de weg, achter de 

parkeerplaatsen en auto`s `geparkeerd` worden. Heel handig om de kinderen even snel 

op te pikken en/of uit te laden, maar dit geeft vaak onveilige en onoverzichtelijke 

situaties voor andere kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s).  

U wordt daarom nogmaals dringend verzocht uw auto netjes te parkeren in een parkeervak wanneer 

u uw kind(eren) komt halen en/of brengen. Laten we met elkaar zorgdragen voor een veilige 

schoolomgeving voor alle kinderen. 

Zelftesten & handen wassen 

Vanuit de overheid ontvangen alle basisscholen, net als vorig jaar, zelftesten om uit te delen aan het 
personeel en de leerlingen. Vanaf 10 oktober ontvangen wij iedere maand 2 testen per leerling voor 
de groepen 1 t/m 8. Deze zullen wij aan alle kinderen uitdelen. Het advies blijft om te testen bij 
klachten. 
 

In de groepen zullen de leerkrachten met de kinderen de afspraken rondom het 
wassen van de handen weer even opfrissen. Alle kinderen wassen bij binnenkomst, na 
het buitenspelen, voor het eten en drinken en na een toiletbezoek hun handen.  
Wilt u het belang hiervan ook thuis weer even bespreken met uw kind(eren)? 
 

Ingezonden berichten (8) 

Uitnodiging gezinsviering zondag 16 oktober 

Thema “Geef nooit op” 

Wilt u ook graag uw kinderen laten kennismaken met geloven? Kom dan samen naar deze 

gezinsviering! Jullie zijn van harte welkom. 

Het thema van de viering is “Geef nooit op”. Diaken Vrijburg is de voorganger en het 

kinderkoor “Zing Mee!” zal deze viering muzikaal omlijsten. We hopen jullie te zien in de 

kerk op zondag 16 oktober om 9.15u in de Sint Willibrorduskerk te Bergschenhoek 

Smitshoek 120. 
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Nooit de moed opgeven 

is belangrijk in het leven. 

Komen er problemen aan 

zeg dan met een lach en een traan 

“Niets of niemand krijgt me klein”, 

wie of wat het moge zijn. 

Denk aan Jezus en mooie tijden 

Dat zal je hart verblijden. 

 

 

Alvast voor in de agenda: de daaropvolgende viering is op zondag 13 november om 11.00u 

uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. 

 

Gezinsvieringen worden georganiseerd door en voor gezinnen. Met passende taal en liedjes 

proberen we kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders aan te spreken, zodat zij op een 

prettige manier het geloof kunnen beleven.  

 

Gezinsvieringen zijn er ongeveer eens per maand, buiten schoolvakanties, om en om in Berkel 

en Rodenrijs en Bergschenhoek. Voor meer informatie kunt u mailen met 

gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl. 

___________________________________________________________________________ 

Activiteiten Najaar 2022 Speeltuin De Kievit  

Zaterdag 29 oktober – 19:00 tot 21:30  

Halloween spooktocht 

‘Kom.. als je niet bang bent, Kom.. als je durft..’ 

Kom met je gezin of vrienden bij ons griezelen. Je loopt in een groepje, begeleidt door een van onze 

vele vrijwilligers een route door de speeltuin. Links en rechts gebeuren allerlei spannende dingen, of 

loopt een griezel. Vanaf 1 oktober kan je reserveren via de website, reserveren is verplicht en vol = vol. 

De reserveringskosten zijn €1,-. Voor leden is entree gratis, na vertonen van je lidmaatschapspas 

2022. Voor niet leden kost de entree €2,-. 

Kom dan, als je durft.  

Woensdag 9 november 14:00 – 15:30  

Kinderbingo  

12.. 28.. 7.. BINGO! Kom jij gezellig met ons mee bingo’en? We spelen 3 rondjes, en daar betaal je 

€4,- voor. Je krijgt van ons een glaasje limonade en een snoepje. Per ronde zijn er 3 prijsjes te 

winnen, kom jij ook proberen bingo te roepen? Je hebt altijd prijs! 

De bingo vindt plaats in Het Kievitsnest, en de ingang vind je aan de Sterrenweg. De zaal gaat open 

om 13:45. Reserveren is niet nodig. 

Vrijdag 11 november 19:00 – 20:00 

 

 

mailto:gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl
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Sint Maarten optocht 

‘Sinte Sinte Maarten.‘ Neem je eigen lampionnetje mee en sluit aan in onze Sint maarten optocht. 

Onder begeleiding van onze vrijwilligers lopen we samen een leuk rondje door de wijk rondom de 

speeltuin. Loop jij ook mee? Deelname is gratis, en aanmelden niet nodig. Verzamelen doen we in de 

speeltuin vanaf 19:30 en om 19:00 start de optocht. We verwachten rond 20:00 weer binnen te zijn. 

 Zaterdag 26 november 15:00 – 16:00  

Sinterklaasfeest! 

‘Hij komt, hij komt’! en wel op zaterdag 26 november. Wij verwachten de Goedheiligman om 15:00, 

en wij hopen dat hij wat malle pieten meeneemt. Reserveren is niet nodig. De mooi versierde zaal 

gaat om 14:45 open. Aan de bar kunnen ouders/verzorgers een kopje koffie of thee kopen, ook is er 

een kopje  

Op aantonen van je lidmaatschapspas 2022 ben je gratis, niet leden betalen €2,-. Opa en oma en 

kindjes onder de 3 mogen gratis naar binnen.   

Maak jij een mooie tekening of een andere mooie knutsel? Deze mag je die middag zelf aan 

Sinterklaas geven, ook is er een mogelijkheid om met Sint en Pieten op de foto te gaan. 

Sinterklaas kan niet wachten om jullie te zien. 

Woensdag 7 december 13:00 – 16:00 | 

 

Midwinterfeest 

Ho Ho Ho, kom een mooi kerststukje maken, proef een oliebol en zoek een mooie kerstboom uit op 

deze feestelijke midwintermiddag. De entree is gratis. Per knutsel en lekkernij betaal je een klein 

bedrag. De precieze bedragen en laatste informatie vind je op onze website 

www.speeltuindekievit.nl. Kom jij ook met de kerstman op de foto? 

___________________________________________________________________________ 

 
Tentweek 2022: Alles andersom  

 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil je iets leuks doen in de herfstvakantie? Kom dan naar de tentweek met 

thema 'Alles andersom’! Je bent van harte welkom op 27 en 28 oktober van 9.45 tot 12.15 in Zalencentrum 

Rehoboth. De slotdienst is op zondag 30 oktober in de Dorpskerk.  
 
We gaan zingen, knutselen en spelletjes doen. Elk jaar beleven Jiddo en Sam weer een nieuw avontuur. Ook 

benieuwd wat ze dit jaar mee maken? Kom dan naar de Tentweek! Deelname is gratis en iedereen is welkom! Je 

kunt digitaal via de website -www.tentweekberkel.nl - of op de dag zelf tussen 9.30 en 9.45 uur inschrijven. Je 

hoeft je dus echt niet te vervelen deze vakantie.  

Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door de Dorpskerk en de Ark en is voor iedereen 

tussen de 4 en 12 jaar. Op zondag 30 oktober is er om 10.00 uur een afsluitende kerkdienst in de Ark.  
 
We hebben ook nog vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden, het evenement te presenteren, 
pannenkoeken te bakken of andere helpende handjes. Mochten er ouders/verzorgers, opa's en oma's zijn die het 
leuk vinden om te helpen kunnen zij zich via de website aanmelden als vrijwilliger.  
  
Met vriendelijke groet, 
Corine Verburg 
namens de organisatie van de Tentweek 2022 

 

http://www.speeltuindekievit.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftentweekberkel.nl%2Fschrijf-je-in%2F&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C10b58545304b4cd073e008daa0c10f22%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637999048305153976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5o0BBjDcPCOwmdmg3Cbyvetetb9rm221f1QKfAn7X0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftentweekberkel.nl%2Faanmeldformulier_vrijwilligers%2F&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C10b58545304b4cd073e008daa0c10f22%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637999048305153976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=plXhBeSdOADZMe5F34Twnz%2FsHwSQQ6lJMpMr3%2BLaP7c%3D&reserved=0
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Zoals elk jaar biedt Kantoorboekhandel Van Atten de leukste activiteiten aan tijdens de 

Kinderboekenweek.  

Dit zijn activiteiten die perfect aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Ga 

met ons mee op natuur-avontuur: van die in de zee tot de bossen van Australië en zelfs 

naar de maan! Wij hebben natuurlijk de thematitels in de winkel, maar ook zijn er heel 

veel andere super leuke boeken te verkrijgen. Ook sparen voor de schoolbibliotheek is 

dit jaar weer mogelijk!  
 
Klik op onderstaande link om alles rondom te Kinderboekenweek bij Van Atten te 

lezen: https://bit.ly/NBvoorscholen_Kinderboekenweek2022 
 
Veel plezier tijdens de Kinderboekenweek en tot snel in de winkel!  

___________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FNBvoorscholen_Kinderboekenweek2022&data=05%7C01%7Cpoolster%40laurentiusstichting.nl%7C5da81c5df464473572ad08daa14a2353%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637999637034621175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ilOwdoYZzyAihMmx2kKVnpACaYiyPAaXQ76bGmIBhWw%3D&reserved=0
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