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NOVA VOOR DE MAAND              Juni      SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

 

De maand juni is de laatste volle maand voordat de zomervakantie 

begint. In deze periode gaat er nog veel gebeuren. De Cito-toetsen worden 

afgenomen, rapporten worden gemaakt, nieuwe groepsplannen opgesteld, 

de kinderen gaan nog genieten van de groepsdagen, de musical komt er aan, 

de formatie krijgt steeds meer vorm en er wordt hard gewerkt aan de 

nieuwe schoolgids, het schoolplan, en het jaarverslag. Zo gaat het 

schooljaar ineens toch weer sneller voorbij dan gedacht en werken we 

langzaam naar de zomervakantie toe.  

 

Agenda voor de maand juni 

07 Sportdag.  

Let op! Er geldt deze dag een continurooster. De kinderen eten een 

boterham op school, vanaf 14.00 uur zijn ze vrij.* 

08 t/m 12    Extra lang Pinksterweekend, geniet van jullie vrije dagen! 

16    Vaderdag 

18 t/m 21    Avondvierdaagse. Alle deelnemers veel plezier gewenst. 

21   Erfgoedproject `Lang geleden` in de groepen 6A en 6B. 

27     Vergadering MR. Aanvang 20.00 uur.  

28    NOVA 

 

Gevonden voorwerpen 

In het halletje bij de hoofdingang staat een blauwe kist met daarin de gevonden voorwerpen. 

Inmiddels is deze kist tot aan de rand toe gevuld met een grote hoeveelheid handdoeken, 

bekers, bakjes, tassen etc. Mocht u iets kwijt zijn, werp dan nog snel een blik! Rond het 

Pinksterweekend zal juf Elly de inhoud kristisch bekijken en spullen weg gaan gooien. 
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    De nieuwe Poolsterretjes  

 

In juni vieren er weer nieuwe Poolsterretjes hun 4e 

verjaardag! Zo vlak voor de vakantie komen zij alvast 

een kijkje nemen in hun nieuwe klas, maar starten na de 

zomer. Welkom bij ons op school! 

Rens Hooimeijer  Groep B 

Lynn Vermeulen   Groep D 

Shay Vermeulen   Groep D 

Finn de Haan   Groep C 

Lynn van Winden  Groep E 

 

Ook verwelkomen wij een nieuwe leerling in groep 6B, zijn naam is Jake Bijwater. Wij 

wensen hem en zijn ouders een fijne tijd toe op De Poolster. 

 

Avondvierdaagse 

Ook dit jaar doet De Poolster weer mee aan de Avondvierdaagse in Berkel en Rodenrijs. 

Inmiddels hebben de kinderen zich via school kunnen inschrijven en belooft het weer een 

daverend succes te worden op dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni.  

U kunt uit twee afstanden kiezen: 2,5 km voor de allerkleinsten en 5 km voor de grotere 

kinderen. Bij beide afstanden loopt er een leerkracht mee. Het is echter wel de bedoeling dat u 

als ouder meeloopt als begeleider. 

 

De avonden starten om 18.30 uur bij Zwembad De Windas in Bergschenhoek en hier is ook 

de finish. Wij verzamelen om omstreeks 18.15 uur bij de tafel van de Poolster. Deze kunt u 

herkennen aan de witte banner aan de boom. Wij vinden het gezellig om tegelijk met elkaar te 

vertrekken zodat we de Avondvierdaagse als ‘De Poolster’ kunnen lopen. Het is leuk als de 

kinderen hun Poolstershirt dragen tijdens deze avonden.   

 

Heeft u de inschrijving gemist? Op de website van de Avondvierdaagse kunt u zich alsnog 

inschrijven. Daarnaast kunt u hier ook terecht voor de routes en alle verdere informatie.  

 

Wij wensen jullie alvast veel plezier! 

 

 

 

 

https://www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl/ 
 

https://www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl/
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MR-lid worden? 

De school hecht grote waarde aan een goede en open relatie met de ouders. Voor de 

schoolorganisatie zijn de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) belangrijke 

overlegorganen. 

De Medezeggenschapsraad houdt zich vooral bezig met de organisatie van school en 

onderwijs alsmede de regelgeving daaromtrent. De basis voor het werkterrein van de MR is 

wettelijk vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). De MR brengt niet 

alleen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de schoolleiding, maar de school dient diverse 

zaken ter instemming of advies aan de MR voor te leggen, zoals: 

 de schoolgids 

 de vakantieplanning 

 het meerjaren schoolplan  

 de jaarbegroting 

 de overblijfregeling  

 en de regeling inzake de BSO. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen meedenken over de organisatie en 

het onderwijs op de Poolster. Lijkt dit jou leuk? Schuif gerust een keertje aan bij een van onze 

vergaderingen om te kijken of het iets voor jou is! Zie agenda in de NOVA voor de data.  

Cito-eindtoets 

Voor de kinderen van de groepen 8 komt het eind van hun basisschoolloopbaan in zicht. Zij 

hebben zich inmiddels aangemeld op een nieuwe school en zullen binnenkort kennismaken 

met hun nieuwe klasgenoten. De definitieve inschrijving kon 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 reeds in januari van dit schooljaar ontvangen. 

Het resultaat van de toets hebben de kinderen kortgeleden ontvangen, waarmee de officiële 

stukken compleet zijn.  

Bij de CITO-eindtoets kunnen de leerlingen een score behalen tussen de 501-550 punten. De 

gemiddelde landelijke score ligt jaarlijks tussen de 535- 536. De ondergrens waarbij scholen 

nog binnen de norm van de inspectie vallen, ligt voor de type scholen zoals de Poolster rond 

de 534. Elk jaar is het ook voor de school een beetje spannend hoe de score zal uitpakken.  

We kunnen trots zijn op het resultaat van dit jaar, want de 

ongewogen schoolscore is 542,2. We feliciteren de kinderen en 

het team dan ook met deze mooie uitslag! 
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Ingezonden berichten (2) 

Wervingscampagne gestart door Pool West  

Onze school is aangesloten bij Pool West, een invalpool voor het basisonderwijs in o.a. 

Lansingerland.  Deze stichting regelt invalleerkrachten voor als een juf of meester ziek is of 

uitvalt. De invalleerkrachten worden zorgvuldig gematcht met de scholen, hebben de juiste 

diploma’s behaald en zijn enthousiast om (af en toe) bij een school in de buurt in te vallen. In 

Lansingerland is sinds 6 mei de wervingscampagne door Pool West gestart. Je komt de 

campagne tegen op scholen, op social media, in de krant en langs de weg. Het grote voordeel 

van Pool West is dat het een stichting is zonder winstoogmerk, het geld dat bedoeld is voor 

het onderwijs blijft dus bij het onderwijs. 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 


