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NOVA VOOR DE MAAND              september                    SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

 
Na zes heerlijke vakantieweken zit het er dan toch echt op. We 
hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en weer 
opgeladen is om er een goed en fijn jaar van te maken. Het team 
van De Poolster heeft er in ieder geval zin in!   

Inmiddels hebben alle kinderen hun nieuwe lokaal gevonden. Dat dit even wennen is in het 
begin, blijkt wel uit de hilarische vergissingen die de eerste dagen nog werden gemaakt.  
Zoals altijd: Een goede start is het halve werk! Hierover leest u verderop in de Nova meer.  
 

Agenda voor de maand september 

01  Informatieavond schoolwerkweek 
  Vergeet u zich niet in te schrijven voor de kennismakingsgesprekken? 
06  Groepen 8 op schoolwerkweek naar Het Woldhuis in Apeldoorn 
   Gastlessen MOED in de groepen 4,5 en 6   
13  Ontruimingsoefening 
15  Studiedag, de kinderen zijn vandaag vrij 
29  Start Kinderpostzegels groepen 7 
 

Informatieavonden 

De informatieavond zullen we, net als vorig jaar, verdelen over verschillende avonden. Om de 
1,5 meter te kunnen realiseren, vindt deze voor alle groepen plaats in de aula.  
 
Maandag 13 september   19.00 – 20.00 uur Groep 3A 

    20.15 – 21.15 uur  Groep 3B  

Dinsdag 14 september  19.00 – 20.00 uur Groep 4A 

     20.15 – 21.15 uur  Groep 4B  

Donderdag 16 september  19.00 – 20.00 uur Groep 5A 

     20.15 – 21.15 uur  Groep 5B  

Maandag 20 september 19.00 – 20.00 uur  Groep 6A 

     20.15 – 21.15 uur  Groep 6B 

Dinsdag 21 september 19.00 – 20.00 uur  Groep 7A 

     20.15 – 21.15 uur  Groep 7B 

Donderdag 23 september 19.00 – 20.00 uur  Groep 8A 

      20.15 – 21.15 uur Groep 8B 

Maandag 27 september  19.00 – 20.00 uur  Groep A 

     20.15 – 21.15 uur  Groep B 

Dinsdag 28 september  19.00 – 20.00 uur  Groep C 

     20.15 – 21.15 uur  Groep D 

Woensdag 29 september  19.00 – 20.00 uur  Groep E   
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De nieuwe Poolsterretjes 

In augustus & in september starten er weer veel nieuwe 

Poolsterretjes.  

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school!

  

A  Megan Claase      C  Elena Hählen 

   Jaxx den Engelsman    Keira van Wezel  

     Kai van Eekelen    Riley de Weij 

  B  Nia Claase                                  D   Senna van Velzen 

   Aaron Struijvenberg     Owen Hus  

   Lina El-Ghabi     Maaike van Gurp 

   Zeff Schoenmakers    Tess van Campenhout 

   Tom Vijverberg    Mila Rakovic 

   E  Mik Lommers     

   Yara Markus     3A   Olivia Struijvenberg 

  Ruben Hoogduin   3B  Julia Liefhebber 

   Raff de Veld    6B  Daniël Liefhebber 

   Kate Hogewoning   7B Jayhlen ten Have 

 

MOED  

 Op maandag 6 september zullen de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 een gastles 
‘MOED’ krijgen over pesten en zinloos geweld. Deze gastlessen worden verzorgd 
vanuit de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld.  

De gastles maakt het voor kinderen mogelijk om vrijuit te praten en te discussiëren over 
pesten en geweld. Kinderen worden gestimuleerd na te denken over oplossingen, het 
voorkomen van en hun rol bij pesten. De gastdocent maakt de rol van de pester, het gepeste 
kind en de meeloper bespreekbaar. Ook maakt de gastdocent aan het eind van de les met de 
groep en school afspraken om pesten tegen te gaan. We hopen op een leerzame dag! 
 

Het PERMA-model & Gouden weken 

De positieve psychologie houdt zich met name bezig met het versterken van wat al goed gaat 
en het actief bevorderen van welbevinden en welzijn. Martin Seligman is een van de 
grondleggers van de positieve psychologie. Hij ontwikkelde het PERMA-model. 
 
P Positive emotions (positieve emoties) 
E Engagement (betrokkenheid) 
R  Relations (relaties) 
M Meaning (betekenis) 
A  Accomplishment (succeservaring) 
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Door aandacht te besteden aan deze 5 gebieden kun je welbevinden, geluk, optimisme en 

veerkracht stimuleren. Iets wat we alle kinderen op De Poolster gunnen. 

Vanuit het traject `De positieve school` zijn we ons als team steeds meer aan het verdiepen in 

de theorie achter dit model. De eerste studiedag op 15 september zal ook weer geheel in dit 

teken staan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komend schooljaar gaat het team de opgedane kennis vertalen naar de groepen. Dit betekent 
dat er iedere maand een andere letter van het PERMA-model in de spotlight staat. Zo zullen 
we ons in de eerste maand na de vakantie gaan richten op Positive emotions (positieve 
emoties).  
De eerste zes weken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne 
sfeer in de groep. Het proces van de groepsvorming begint na een vakantie namelijk weer 
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een 
belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de groep te creëren, daar heb je de rest 
van het jaar plezier van. Hier sluit de letter P van het PERMA-model, die in september centraal 
staat, goed op aan. Laat die Gouden weken maar komen! 
 

Vertrek meester Thijs 

In de vakantie heeft meester Thijs, onze vakleerkracht gym, helaas besloten De Poolster te 
gaan verlaten. Meester Thijs kreeg een mooie, nieuwe uitdaging aangeboden bij de Sportief 
Besteed Groep. Meester Thijs zal tot en met 30 september op De Poolster blijven en daarna 
zijn sportieve carrière elders voortzetten.  
We bedanken meester Thijs voor zijn inzet en wensen hem veel succes toe! 
 
Er zal een vacature geplaatst worden om een geschikte vervanger voor meester Thijs te 
vinden. Heeft u nog kennissen of bekenden die dit ambiëren en gediplomeerd zijn, laat deze 
dan zeker even op onze website kijken www.depoolster.nl. 
   

http://www.depoolster.nl/
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NPO-gelden 

Het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) gericht op het herstel én de ontwikkeling van 
het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging 
en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het 
moeilijk heeft na een periode van Covid-19. Hiervoor wordt in 
totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Op basis van het 
leerlingenaantal krijgt elke basisschool in Nederland hier een 

deel van. Dit geld mag niet zomaar worden uitgegeven. De gelden worden op jaarbasis twee 
keer toegekend en moeten ook in deze periode worden uitgegeven. De overheid heeft 
hiervoor een zogenaamde menukaart opgesteld. In deze menukaart staan verschillende 
interventies waaruit een school kan kiezen om deze gelden te investeren.  
Elke school heeft hiervoor een gedegen plan moeten maken in een zogeheten `schoolscan`. In 
deze scan geef je aan waar de aandachtspunten en wensen voor jouw school liggen. Dit moet 
altijd in overeenstemming met de MR van de school. Zij zijn betrokken geweest bij onze 
gemaakte keuzes en hebben ingestemd met ons plan voor De Poolster. Hieronder het plan in 
grote lijnen: 

 
Wij denken het geld op deze manier verstandig en goed in te zetten en zijn blij met deze 
impuls vanuit de overheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interventie menukaart  Vakgebied 

1. Manouk  Onderwijsassistent Hulp aan kleine groepjes 

2. Jessica  Onderwijsassistent Hulp aan kleine groepjes 

3. Sabine  Leerkracht ondersteunend Hulp aan kleine groepjes  

4. Ilona  Leerkracht ondersteunend Hulp aan kleine groepjes 

5. Judith  Leerkracht ondersteunend Sociaal emotionele ontwikkeling 

6. Liivi  Leerkracht ondersteunend Sociaal emotionele ontwikkeling 

7. Kim  Cultuureducatie Extra muziekles (cultuur) 

8. Lio-stagiaire  Vacant  

9. Vacature fulltime  Vacant  

10. ICT  Digitale technologie Aanschaf 5 laptopkarren  

11. Positieve School  Schoolontwikkeling & Verbetercultuur Professionalisering team 

12. Feedback  Schoolontwikkeling & Verbetercultuur Professionalisering team 

13. Cultuur  Cultuureducatie Professionalisering team 

14. Leermiddelen  Faciliteiten Nieuwe methode technisch lezen 



5 

 

Ingezonden berichten (2) 

Hallo ouders/verzorgers van kinderen uit groep 4 en 5 van schooljaar 2021/2022, 

Wij hopen dat jullie terug kunnen kijken op een fijne zomervakantie! Alles gaat weer 

opstarten zoals school, sporten, clubjes enz.  

Voor de zomervakantie hebben wij deze oproep ook al gedaan, maar wij willen hem toch 

nog een keertje onder de aandacht brengen bij jullie over de Eerste Heilige Communie 

voorbereidingen die binnenkort gaan starten.  

Op zondag 5 september 2021 organiseren wij een informatiebijeenkomst voor de ouders en 

hun communicant in het Willem Huygensz, bijgebouw achter de kerk, Noordeindseweg 100 

in Berkel en Rodenrijs om 9.30 uur (inloop om 9.15 uur). Het duurt ongeveer één uur. Ook 

als u nog twijfelt, bent u van harte uitgenodigd. Graag wel even van tevoren aanmelden 

a.u.b. via: ehcberkel@parochiechristuskoning.nl. Bij interesse, voor meer informatie over 

praktische zaken of inhoudelijk kunt u dit mailadres ook gebruiken!  

De kinderen die zich opgeven voor de communieviering bereiden zich met elkaar voor op 

deze feestelijke gebeurtenis. Ze doen dit samen met de ouders onder begeleiding van pastor 

Halin en de werkgroep EHC. De voorbereidingsbijeenkomsten voor kinderen en ouders zijn 

op verschillende zondagen (9.30 – 10.30 uur) in 2021 en 2022 en starten vanaf september 

2021. Hier krijgt u nog een overzicht van! De eerste bijeenkomst is op zondag 12 september 

2021 van 9.30 – 10.30 uur!  

Aanmelden voor de EHC – voorbereidingen graag via onderstaande link: 

www.parochiechristuskoning.nl/berkel-en-rodenrijs/vooriedereen/sacramenten/eucharistie  

De EHC – viering staat gepland voor zondag 12 juni 2022!  

Groeten van de EHC – werkgroep 

___________________________________________________________________________ 

Wijktheater De Buurvrouw 

Wat zijn we blij dat er na de zomervakantie weer een hoop kinderen over de vloer gaan 

komen bij de Buurvrouw. We hebben leuke kindervoorstellingen in september en de 

maanden daarna. 

Kom jij, verkleed als een echte piraat, kijken naar Aadje Piraatje en zijn vriendjes? 

Help jij Els het Elfje, die van de heks loodzware kaplaarzen heeft gekregen, om weer te 

kunnen dansen? Leuk als jij op je kaplaarzen naar de Buurvrouw komt! 

Of wat dacht je van de voorstelling Droom van de Koning: Koning Craquelé die nog nooit het 

kasteel verlaten heeft, gaat nu de wijde wereld in op zoek naar het allermooiste wat er 

bestaat? Zoek jij mee? 

Wij vinden het tof als je komt! Bekijk hier alle voorstellingen en koop er je kaartje: 

https://debuurvrouwrotterdam.stager.nl/ 

  

Hartelijke groet, 

Team de Buurvrouw 

http://www.parochiechristuskoning.nl/berkel-en-rodenrijs/vooriedereen/sacramenten/eucharistie
https://debuurvrouwrotterdam.stager.nl/

