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NOVA VOOR DE MAAND              Juli        SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

Bijzonder jaar 

Wat fijn om het jaar af te sluiten met, zoals gebruikelijk, onze nieuwsbrief voor de maand juli.  

De laatste ook meteen van dit bijzondere schooljaar, waarin wij met zijn allen flink op de proef zijn 

gesteld. Een jaar waarin iedereen is geconfronteerd met de impact van het virus op onze 

maatschappij. Binnen de context van de school hebben we met elkaar veel creativiteit, flexibiliteit en 

daadkracht moeten tonen, zowel ouders, kinderen als leerkrachten. Ik vind dat we daar met elkaar 

goed in zijn geslaagd!  

Gevoelsmatig zijn we net weer gestart en ook het schooljaar meteen alweer aan het afsluiten, alles 

net even anders dan normaal. Toch is de vakantie heel welkom, want het voortdurend schakelen 

heeft voor velen extra energie gekost. We hopen er in deze laatste weken een fijne afronding van het 

jaar van te maken. Hopelijk kan iedereen straks, ook al is het misschien in `Playa Lansingerland`, toch 

gaan genieten van een welverdiende vakantie. 

Mede namens het team wens 

ik iedereen alvast een fijne zomervakantie,  

met veel geniet- relax-, ontspan- en lachmomentjes!  

Tot in het nieuwe schooljaar.  

Agenda voor de maand juli 

01 De ijscokar komt, alle kinderen krijgen vandaag een ijsje van de overblijf! 
08 Musicalconcert voor de groepen 3A, 3B, 4A, 4B, 5B, 6A en 6B.  

Musical `Bistro Jungle Beat` voor de ouders van groep 8A.  
Groepsdag voor de groepen 5. 

09 Musicalconcert voor de groepen A, B, C, D, E, 5A, 7A en 7B. 
Musical `Bistro Jungle Beat` voor de ouders van groep 8B. 

      10 Groepsdag voor de groepen 6.   
      13 Groepsdag voor de groepen 7 & 8. 
      14 Rapport 3 gaat mee naar huis (in aangepaste vorm). 

Groepsdag voor de groepen 3 & 4. 
              Laatste schooldag groepen 8. 
      15 Doorschuifochtend voor de groepen 2 t/m 7.  
      16 Laatste schooldag. 
      17 Start zomervakantie. 
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De nieuwe Poolsterretjes 

 

In de maand juli worden er natuurlijk weer nieuwe 

Poolsterretjes 4 jaar. Zij zullen na de zomervakantie bij ons op 

school starten. Welke kinderen dat zijn, leest u dan ook in de 

eerste Nova van het nieuwe schooljaar. 

 

Groepsindeling 2020-2021 

In onderstaand overzicht vindt u de groepsindeling voor komend schooljaar.  

De groepen 3 ontvangen een aparte brief met daarin de samenstelling van de 2 groepen 3 voor 

volgend schooljaar. 

 

Groep  Leerkracht begin week of 
fulltime  

Leerkracht eind week  

A   Juf Femke B.                                Juf Judith  

B   Juf Ingrid                                4 dgn  Juf Amanda                               1 dag   

C   Juf Annemarieke   Juf Linda  

D   Juf Corine                               2 dgn  Juf Nicole                                   3 dgn 

E   Juf Anja                                   2 dgn  Juf Anne                                     3 dgn  

3A   Juf Marja                                4 dgn   Juf Nelly                                     1 dag   

3B   Juf Lisanne    

4A   Meester Yannick  
 

4B   Juf Tessa H.   Juf Marion   

5A   Juf Laura K.                            3 dgn   Juf Mieke                                    2 dgn  

5B   Meester Marijn  
 

6A   Juf Manouk  
 

6B   Meester Sander                    4 dgn   Juf Mandy                                  1 dag  

7A    Juf Femke H.                          3 dgn  Juf Mandy                                  2 dgn  

7B   Juf Liivi                                         Juf Laura V.   

8A   Meester Jorran  
 

8B   Meester Lars                          4 dgn  Juf Karin                                      1 dag  
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Uitslag Kangoeroewedstrijd 2020 

 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel 

scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er 

ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.  

De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.  

Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.  

Het gaat om vierentwintig vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van 

inzicht vragen. De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat 

wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn. Net zoals je met gymnastiek en sport je 

spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van 

W4Kangoeroe. 

Dit jaar hebben de leerlingen van de plusklas uit de groepen 7 en 8 aan de officiële wedstrijd 

deelgenomen. Het liep wel een beetje anders dan verwacht. De leerlingen mochten de wedstrijd 

thuis maken door de Coronamaatregelen We gaan er vanuit dat iedereen zich netjes aan de 

afspraken heeft gehouden. Er is goed geoefend door alle leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. 

Ondanks dat wij vinden dat alle leerlingen die meegedaan hebben de winnaars zijn, willen we de 

uitslag u niet onthouden: 

De uitslag van groep 7 (maar liefst drie 1e plekken!): 

1. Dante van Hulst  

1. Olivier Meijer 

1. Luuk Voskuil 

De uitslag van groep 8: 

1. Laureen Roos 

2. Roel van den Baard en Mido Bontenbal 

3. Rick van Steenwijk 

 

Even voorstellen… 

 

Mijn naam is Lisanne van der Ploeg. In het afgelopen schooljaar heb ik mijn 

LIO-stage gelopen in groep 3A en heb ik mijn opleiding succesvol kunnen 

afronden. Volgend jaar mag ik fulltime aan de slag als leerkracht op  

De Poolster en hier heb ik heel veel zin in. Tot ziens in groep 3B! 

Groetjes juf Lisanne 
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Vertrek juf Ilona 

Na ruim vier jaar met veel plezier op De Poolster te hebben gewerkt, heb ik 

besloten mijn ‘oude beroep’ weer op te pakken 

(psycholoog/dyslexiebehandelaar). Met kinderen werken blijft toch het leukste 

wat er is. Helemaal afscheid nemen doe ik niet, want mijn kinderen zitten hier 

gelukkig nog op school en ik blijf graag een ochtend in de week helpen waar 

nodig. Ik wil alle kinderen, ouders en collega’s bedanken voor de fijne tijd!  

Groetjes juf Ilona 

Stichting Hartekind 

HARTelijk dank namens Stichting Hartekind! 

Het is alweer even geleden, maar op donderdag 14 mei hebben de kinderen hun bestellingen, die zij 

hadden verkocht via Tekenfund, mee naar huis gekregen. We hopen natuurlijk dat iedereen nu veel 

plezier heeft van de mokken, broodtrommels, placemats en alle andere artikelen. Het is al een keer 

genoemd op Social Schools, maar in totaal is er maar liefst een bedrag van € 4679,43 euro opgehaald 

voor het goede doel, Stichting Hartekind. De volledige opbrengst komt direct ten gunste van 

wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen, met als doel de 

overlevingskansen van `hartekinderen` te vergroten en de 

kwaliteit van leven te verbeteren. Stichting Hartekind bedankt 

alle kinderen en ouders van De Poolster dan ook HARTelijk 

voor deze topopbrengst!  

Ook volgend schooljaar zal er weer een goed doel worden 

uitgekozen waarvoor we met De Poolster geld in gaan 

zamelen. Als u nog suggesties heeft voor een goed doel, dan 

kunt u dit, met een korte motivatie, doorgeven aan onze 

eventmanager juf Femke Bennink (femkeb@depoolster.nl).  

 

Na de zomervakantie 

Zoals het er nu naar uitziet, zullen wij na de zomervakantie op dezelfde voet starten zoals we dit 

schooljaar eindigen. Dit betekent dat de `Walk Thru` in stand blijft, ouders nog niet op het 

schoolplein/in de school mogen komen, hygiënemaatregelen strikt blijven, we met vaste 

groepssamenstellingen werken en we inlooptijden zullen hanteren.  

Veel zaken zijn, zoals u zult begrijpen, op dit moment nog onzeker. We weten niet hoelang we de 

huidige richtlijnen moeten volgen. Aan het eind van de zomervakantie zullen we u berichten met 

mogelijke wijzigingen. Hoe jammer we dit ook vinden, vooralsnog gaan we ervanuit dat we dit hele 

kalenderjaar met richtlijnen te maken zullen houden i.v.m. COVID-19.    

Aan het begin van het schooljaar bieden we u uiteraard wel de mogelijkheid om al dan niet via Teams 

kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren). 

mailto:femkeb@depoolster.nl
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Schoolwerkweek 

De schoolwerkweek voor de groepen 8 staat gepland in de week van 7 tot en 

met 11 september. De reis richting Het Woldhuis in Apeldoorn gaat vooralsnog 

gewoon door. Het kamphuis voldoet aan de door het RIVM gestelde richtlijnen. 

De ouders van desbetreffende groepen zullen in de eerste schooldagen de 

nodige informatie ontvangen.  

De kampleiding zal dit jaar bestaan uit: Meester Lars, juf Karin, meester Jorran, juf Anja en meester 

Thijs. Juf Wendy en juf Mandy komen een dagje op bezoek.   

Beleidsstukken 

Binnenkort vindt u op onze website weer de nodige, vernieuwde beleidsstukken waaronder:  

de schoolgids, het jaarverslag en het jaarplan.  

Deze stukken geven u informatie over het afgelopen jaar, maar ook over waar we ons het komende 

schooljaar mee bezig zullen gaan houden.  

Schoolmaatschappelijk werk 

Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden  

Ik ben Simone van Bree en sinds januari 2020 werk ik op de Poolster als 

Jeugdcoach op School (JOS), hiervoor als School Maatschappelijk Werkster 

(SMW). Ik ben er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & 

opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen bij mij langskomen als er 

ondersteuning nodig is. 

Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en iedereen kan bij mij 

binnenlopen voor advies. Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als 

er problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. Ik hoop dat iedereen die vragen of twijfels heeft, 

gewoon even langsloopt of contact met mij opneemt en dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat 

makkelijker wordt. 

De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één 

Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik 

bied de hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid om van lichte tot intensieve trajecten in te 

zetten en mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot 

ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met ouders 

Team Jeugd in van de gemeente.  

Op elke school is er een team dat zich bezighoudt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij 

aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland. 

Heb je vragen?  

Ik ben op school aanwezig op: Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.  

Mocht ik dan in gesprek zijn is het handiger om mij te mailen of op een ander moment te bellen. Ik 

ben bereikbaar per e-mail via s.vanbree@schoolformaat.nl of via telefoonnummer 06-156 145 27. 

Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en 

ontwikkeling van uw zoon of dochter.  

 

 

mailto:s.vanbree@schoolformaat.nl
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Ingezonden berichten (1) 


