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NOVA VOOR DE MAAND        November      SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 

Afsluiten van de maand oktober 

Voor u ligt de Nova van november. We sluiten hiermee een voor ons zeer onrustige maand 

oktober af. Zoals veel mensen in Nederland wachten ook wij in spanning af wat ons de 

komende weken staat te wachten rondom Covid-19. De sluiting en de herfstvakantie lijken in 

ieder geval voor wat meer rust te hebben gezorgd, gezien de huidige besmettingen onder 

ons personeel, de kinderen en de oudergroep. Laten we hopen dat dit zo blijft!  

Agenda voor de maand november  

02 Vandaag trekken de groepen 5 t/m 8 lootjes voor de Sint-surprises. 
14  Landelijke intocht van Sinterklaas. 
16  U ontvangt vandaag een uitnodiging via Social Schools voor Ouderavond 1. 
24  Rapport 1 gaat vandaag mee naar huis. 
25  De kinderen mogen vandaag hun schoen zetten! 

 26  Ouderavond 1 
   27  De Nova voor de maand december wordt vandaag verstuurd.  
 

De nieuwe Poolsterretjes  

 

In de maand november worden de volgende kinderen 4 

jaar. We wensen alle nieuwe `Poolsterretjes` een fijne 

tijd op De Poolster. 

 

     

    Groep A: Eva van der Houven 

     Groep E: Jesse Ruigrok    
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Extra handen gezocht voor onze Ouderraad!  

De Ouderraad helpt het team bij het organiseren van veel activiteiten in de 

school. Te denken valt aan: het sinterklaasfeest, de kerst, Pasen, carnaval, 

sportdag, projectweek, onderhoud speelplaats/tuin, schoolfotograaf, 

luizencontrole, de overblijf etc.  

Er worden elk schooljaar zo`n 6 vergaderingen ingepland en de 

verschillende activiteitencommissies komen bijeen wanneer dat nodig is. 

We hebben al een leuke, enthousiaste groep ouders die zich inspant voor 

de Ouderraad. Natuurlijk kunnen zij altijd versterking gebruiken, want vele 

handen maken immers licht werk! Wilt u meer informatie over onze 

Ouderraad en/of heeft u interesse om u bij de Ouderraad aan te sluiten?  

Mail dan naar: poolster@laurentiusstichting.nl  

Rapport 1  

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ontvangen op 
24 november hun eerste rapport van dit schooljaar. Het is 
voor de leerkrachten altijd stevig doorwerken om alle 
gegevens te ordenen, te rangschikken, te wegen en weer te 
geven op het rapport. Voor verreweg de meeste kinderen 
en ouders is het rapport lang geen verrassing meer. Door 
het leerlingvolgsysteem en de frequente overlegmomenten 
met ouders en kinderen over handelingsplannen, 
groepsplannen en individuele begeleiding hebben u en uw 
kind in de meeste gevallen al een vrij scherp beeld van de 
prestaties.  

 

Toch is het prettig elkaar naar aanleiding van het rapport even kort te spreken. De kinderen 
hebben dit al gedaan (of doen dat heel binnenkort) tijdens een `functioneringsgesprekje` 
met de juf of meester. Voor u is het mogelijk om u vanaf maandag 16 november, via Social 
Schools, in te schrijven voor een  tien-minuten-gesprekje via Microsoft Teams. Deze zullen 
plaatsvinden op donderdag 26 november en op dinsdag 1 december.  
De tien-minuten-gesprekken zijn o.a. bedoeld voor een toelichting op het rapport bij 
eventuele onduidelijkheden, uitwisseling van waarnemingen over het gedrag van uw kind, 
de sociale omgang, het bekijken van resultaten. De ervaring leert dat de tien minuten op 
deze avonden kort, maar voldoende zijn. Er is immers altijd nog een mogelijkheid om een 
vervolgafspraak met elkaar te maken.  
Het is op deze avond niet de bedoeling dat er grote of ingewikkelde zaken aangekaart 
worden. Hiervoor is vanzelfsprekend meer tijd en aandacht nodig, dan de tien minuten die 
er op deze avond beschikbaar zijn. De leerkracht zal hier dan een aparte afspraak met u voor 
inplannen. We vragen u ook om een aparte afspraak te maken wanneer u zelf inschat dat 
het gesprek meer zal vragen dan de geplande tien minuutjes.  
Gezien het strakke tijdschema van deze avond vragen we u op tijd aanwezig te zijn in 
Microsoft Teams en het gesprek na tien minuten te beëindigen. We wensen u allemaal fijne 
en informatieve gesprekken toe!  
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Voorbereidingen Sint 

Vol verwachting klopt ons hart...   

Over een paar weken is het zover, Sinterklaas komt weer in ons land! Vanaf maandag 9 
november start het Sinterklaasjournaal, wat we ook dit jaar weer op de voet zullen volgen 
op De Poolster. Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Nederland, dit jaar op een 
geheime plek. De intocht is om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 te zien.   
Op De Poolster zijn we op de achtergrond al druk bezig met alle voorbereidingen. De Sint 
heeft al laten weten dat hij met de pieten ook dit jaar alle klassen een bezoekje komt 
brengen. In verband met het Coronavirus zal er geen groots onthaal zijn van de Sint, zoals 
we dat de voorgaande jaren wel deden. Er staan weer de nodige activiteiten gepland in de 
sinterklaasperiode. Alvast een aantal belangrijke data op een rijtje voor in de agenda:  
Woensdag 25 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Zou u uw kind 
een schoen mee willen geven naar school?   
Dinsdag 1 december hebben alle groepen pietengym. De kleuters gymmen in de aula en 
de overige groepen in de Sterrenhal. De kinderen mogen 
verkleed komen naar school (niet verplicht) en hebben allemaal 
een nepcadeautje nodig van thuis.  
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas ons een bezoekje 
brengen. Alle kinderen blijven over, dus de kinderen nemen van 
thuis hun lunch mee. De hele school is om 14.00 uur vrij.  
Wij wensen u alvast een heel gezellige sinterklaastijd toe!  
 
 

Onze moestuin 

Er wordt door de kleutergroepen hard gewerkt in onze moestuin. Er zijn bloembollen gepoot 
en de tuin is klaar voor heuse `najaarsgroenten`! Met dank aan tuincentrum Hofstede uit 
Leidschendam voor de gesponsorde bloembollen. 
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Ingezonden berichten (2) 

 
Zet je licht aan!  
 

 
 
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!  
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel 
eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op 
een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die 
fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de 
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar 
school gaan.  
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het 

correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met 

spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de 

school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” 

zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze 

echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer 

informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 
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