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NOVA VOOR DE MAAND               september       SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

Echt fijn dat we iedereen weer hebben kunnen ontmoeten na de heerlijke zomervakantie met eigenlijk 

on-Hollands warme omstandigheden. De verhalen van de kinderen over de vakantiebelevenissen zijn 

superleuk en dat is heerlijk om te horen. 

Iedereen is weer vol energie en we zijn dan ook vastbesloten er een heel goed jaar van te maken. Dat 

begint al goed, want na meer dan veertig jaar was de tijd rijp voor een update van het logo. We zijn 

super trots op het nieuwe logo en bedanken dhr. Van der Ven, vader van inmiddels VO kinderen Jazz 

en Mia en dus ex-Poolsterretjes, het ontwerp gemaakt heeft. Binnenkort wordt het nieuwe logo 

onthuld.  

Niet alleen het logo is aangepast, maar op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe 

website van de school. Ook daar is gekozen voor een frisse en moderne uitstraling. U ontvangt vanzelf 

bericht bij de ingebruikname of u ziet de nieuwe site als u surft. Het webmailadres verandert niet. 

Gedurende de laatste vakantieweek is het team volop bezig geweest het nieuwe schooljaar verder 

vorm te geven.  

Er is enorm veel werk verzet en wij zijn er helemaal klaar voor. Gezien de eerste berichtjes en het 

enthousiasme van de kinderen zijn zij het ook. Het schooljaar 2018-2019 is begonnen. 

Tja, en dan is dit mijn laatste NOVA in de reeks van velen. Ik heb met heel veel genoegen de Nova’s 

gemaakt en ik hoop dat de informatie heeft bijgedragen aan het goed en soepel functioneren van de 

school. Vanaf nu zal de Nova door mijn opvolgster geschreven gaan worden en ik weet zeker dat zij 

dat met verve zal doen. Dank voor het vertrouwen en het gaat iedereen goed. 

 

NIEUWE DIRECTEUR 

En het nieuwe jaar is niet zomaar 

begonnen. Er is per 1 september a.s. een nieuwe directeur voor de Poolster 

aangesteld. We zijn heel blij met de stap die juf Wendy Vonk gemaakt heeft. 

Het team, de OR en de MR hebben het volste vertrouwen in haar uitgesproken 

en dat geeft voor iedereen een goed gevoel.. Juf Wendy heeft het 

directeurschap niet op een presenteerblaadje aangereikt gekregen. Er is een 

uitgebreide sollicitatieprocedure aan vooraf gegaan. Tevens is er een 

assessment afgenomen waarin juf Wendy heel duidelijk heeft aangetoond ruimschoots over alle skills 

voor het directeurschap te beschikken. We wensen juf Wendy - die de school als, leerling, leerkracht, 

MT-lid en het laatste jaar als adjunct-directeur door en door kent - alle succes toe om deze prachtige 
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school verder vorm te mogen geven. We zijn ervan overtuigd dat dat meer dan goed gaat lukken en 

wensen juf Wendy dan ook alle succes toe en vooral veel plezier in dit mooie vak . 

Ger van Dongen. 

De Poolster in de prijzen 

Net voor de vakantie viel onze school in de prijzen. En niet zomaar eentje. De voormalig voorzitter 

van bestuur van de Laurentiusstichting heeft deze prijs (De JOKER de voormalig voorzitter heet Joke, vandaar 

 ) in het leven geroepen voor het meest innoverende en direct toepasbare idee in het onderwijs. Een 

jury, bestaande uit vier onderwijsdeskundigen en twee leerlingen uit de bovenbouw, beoordeelt de 

inzendingen en bepaalt een winnaar. De Prijs bestaat inmiddels twee jaar. De Poolster sleept nu zelfs 

voor de tweede achtereenvolgende keer de prijs binnen. Alle eer gaat naar juf Nicole en juf Linda van 

de kleutergroepen. Zij hebben het idee en onze werkwijze op schrift gesteld. 

Hieronder het rapport van de jury: 

 

 

Agenda voor de maand september 

27 augustus    Eerste schooldag. 
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28 augustus Ouderavond schoolwerkweek voor de ouders van de groepen 8. 

Aanvang 19.30 uur. 

3 september   Vertrek groep 8 naar het Woldhuis. 

7 september   Terugkomst groepen 8 schoolwerkweek. 

11 september    Informatieavond voor alle groepen. Aanvang 20.00 uur. 

12 september     Geen school i.v.m. stakingsdag onderwijs. 

14 september   Keuze-uur groepen 1-2 

21 september   Continurooster. De school sluit om 14.00 uur. 

26 september   Studiedag. Geen school vandaag voor de kinderen. 

28 september    Keuze-uur groepen 3-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas ook een minder fortuinlijk berichtje 
Onze gymmeester Jim is tijdens de voorbereiding van de voetbalcompetitie in een duel ernstig 

geblesseerd geraakt. Hij heeft zijn enkel gebroken en is op dit moment herstellende. Voor Jim 

een slechte start van het voetbalseizoen, maar ook voor school niet zo’n prettig bericht. 

Gelukkig hebben we in deze krappe arbeidsmarkt goede vervanging kunnen vinden. Thamara 

Reijnders zal op de dinsdagen de gymlessen overnemen en Lars Hulstkamp doet dat op 

donderdag. We wensen de twee nieuwe invalcollega’s veel gymplezier met de kinderen..  
 

Uitnodiging informatieavond 
Beste ouders, 

Op dinsdag 11 september a.s., aanvang 20.00 uur, houden we een informatieavond voor alle groepen 

van de school, U wordt hiervoor bij deze van harte uitgenodigd. U kunt nader kennismaken met de 

leerkracht(en) en u krijgt deze avond veel informatie over de aanpak in de groep. Ook krijgt u de 

gelegenheid de boeken in te neuzen. Uiteraard is er volop mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Voor de juiste begeleiding van uw kind is het handig en belangrijk dat u aanwezig bent. 

We hopen u dan ook allemaal te kunnen begroeten. 

Ouders met meer kinderen zullen (helaas) een keus moeten maken in welke groep(en) zij 

aanwezig willen zijn. Of even opsplitsen natuurlijk  

PS: deze avond is alleen voor de ouders en niet voor kinderen. 

Maandag 10 september ontvangt u al de nodige voorinformatie over de leerstof in de groep van uw 

kind. 

Geen buggy’s in de school a.u.b. 

Wilt u a.u.b. de buggy’s buiten de school laten staan. Het is niet toegestaan buggy’s in de school mee te 

nemen. Op last van de brandweer is deze regel ingevoerd. Bij een calamiteit vormen kinderwagens of 

buggy’s namelijk een levensgevaarlijk obstakel in de gangen. Alvast dank voor uw begrip en 

medewerking. 
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Zijn er bijvoorbeeld medische redenen waardoor het voor u onmogelijk is de buggy buiten te laten staan, 

dan kunt u contact opnemen met de directie voor een oplossing op maat. 

Verlichting in de aula 
Hieronder een voorbeeld van de uitgaven van de opbrengst van het oud-papier. De aula is voorzien 

van een fraaie lichtinstallatie. De Uitlaatklep, de musical en andere schoolactiviteiten die in de aula 

plaatsvinden staan nu extra mooi in de spotlights. Jochem van Lieshout heeft de benodigde apparatuur 

geregeld en de heren van het oud-papier hebben een handje geholpen om de installatie op te hangen. 

Helemaal geweldig en de eerste die ermee gewerkt hebben zijn de kinderen van de groepen 8. De 

opvoering van de musical was hierdoor extra mooi en goed geworden. Fijn dat het allemaal gereed is 

en er zullen nog vele mooie lichtuurtjes volgen. 

 

 

Van oud papier  

   naar  

VERLICHTING IN DE AULA 
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Overhandigen cheque aan Stichting Sibusiso 

Met het Afrika project van vorig jaar heeft de Poolster een fantastisch bedrag ingezameld. 

Tijdens onze vakantie hebben wij dit bedrag mogen overhandigen aan Sichting Sibusiso. 

Manager Sander Hammer heeft ons een uitgebreide rondleiding gegeven en veel verteld. 

Sibusiso bestaat nu vijftien jaar en blijft in ontwikkeling. Er wordt op een professionele 

manier begeleiding en zorg geboden aan verstandelijk gehandicapte kinderen. Hierbij worden 

de ouders optimaal betrokken zodat het geleerde ook in de praktijk toegepast wordt. 

Naast deze primaire zorg wordt ook aandacht besteedt aan de sociaal maatschappelijke 

integratie en acceptatie van kinderen met een beperking. Zo is er op 10 augustus jl. een 

gezamenlijke sportdag georganiseerd met reguliere basisscholen uit de buurt. Ook doet een 

aantal van de Sibusiso kinderen mee aan de Special Olympics (zie link ). Er is een nationaal 

volleybalteam samengesteld en de komende maanden komen deze kinderen naar het centrum 

om te trainen. Speciaal hiervoor is er een volleybalveld aangelegd.  

De Poolster donatie zal ten goede komen aan de verlichting van het volleybalveld. Het is in 

Tanzania het hele jaar door rond 19.00u donker, dus met verlichting kan het volleybalveld 

ook in de avonduren gebruikt worden.  

Namens de kinderen, ouders en medewerkers van Sibusiso hartelijk bedankt!  

Asante sana! 

Richard, Karin, Rodin, Dante en Kian 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.specialolympics.org/Regions/africa/Locations/Special-Olympics-AF-Tanzania.aspx


6 

 

Luizen pluizen 
Het is helemaal top dat er ouders zijn die de moeite nemen om alle kinderen van de school 

geregeld na te zien op hoofdluis. Natuurlijk is het niet plezierig als er bij uw kind luis 

geconstateerd is. Daar zit immers niemand op te wachten. Ook al wordt elke dag het haar 

gewassen, het is helaas geen garantie dat uw kind verschoond blijft van hoofdluis.  

Het is juist daarom extra belangrijk om geregeld te blijven controleren.  

We vragen eigenlijk aan iedereen om uw kind(eren) geregeld na te zien op hoofdluis. Als 

we allemaal goed samenwerken, hebben we de meeste kans een uitbraak te voorkomen. De beste 

remedie als er luis geconstateerd is, is overigens kammen, kammen en nog eens kammen. Uiteraard 

dient u het op school melden als u hoofdluis bij uw kind constateert. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij Sandra Graafland. Zij is de 

coördinator. Haar e-mailadres is: sgraafland@gmail.com  

 

Denkt u nog even aan het meegeven van de luizenzak van uw kind. Dan kunnen de jassen e.d. daar 

weer in en slingert er niets in de gangen. In de loop van volgende week worden de zakken weer met 

tyraps (kabelbinder) vastgemaakt aan de kapstokken. 

 

PS: Hoofdluis houdt niet van haarlak en gel!! 

 

Nova en schoolbrieven digitaal ontvangen 

De Nova kunt u digitaal ontvangen door uw emailadres in te vullen op onze site onder het 

kopje OUDERS/NOVA. Daar kunt u in het open invulveld uw email invullen. Druk daarna 

op de knop verzenden en uw adres is toegevoegd aan de adressen waarna de Nova en de 

overige brieven naar toegestuurd worden. 

 

Wenst u de Nova of de brieven niet meer te ontvangen, dan kunt u nogmaals op dezelfde 

plek het adres toevoegen. Uw mailadres wordt dan weer verwijderd uit het bestand. 

 

Kennismaken met de nieuwe leerkracht 
Uw kind zit bij een nieuwe leerkracht. Graag nodigen we u van harte uit om 

even persoonlijk kennis te maken. In een kort gesprekje van zo’n 10 minuutjes 

kunt u informatie over uw kind met de nieuwe leerkracht delen.  

De leerkrachten hebben voor de vakantie de overdracht gehad van de leerkracht 

van uw kind van vorig schooljaar.  

 

Het is voor u en de leerkracht fijn even persoonlijk kennis te maken en zaken 

te delen in het belang van de opvang en of het functioneren van uw kind 

Op de deur van de groep hangt (binnenkort) een lijst waarop u kunt intekenen voor zo’n gesprekje. We 

hopen en rekenen eigenlijk op veel respons, want het is heel belangrijk dat ouders en school samen 

optrekken in de begeleiding van uw kind. 

 

mailto:sgraafland@gmail.com
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Groep 8 op schoolwerkweek in Apeldoorn 
Maandag 3 september gaan de groepen 8 op schoolwerkweek in Apeldoorn. Ze verblijven daar in het 

Woldhuis en zullen de natuur intens gaan beleven. We rekenen en hopen natuurlijk op een zeer fijne en 

geslaagde week. Vindt u het leuk om te volgen wat de kinderen beleven, dan kunt u een bezoekje 

brengen aan onze FaceBook pagina waar we gedurende de week foto’s plaatsen. De pagina is 

gemakkelijk te vinden op onze site www.depoolster.nl  

 

 

En vindt u het gezellig om een kaartje te sturen, dan is dat niet verboden hoor. 

 

 

 

 

We hopen op een heel gezellige en leerzame werkweek.   

Het adres is:  

Het Woldhuis, 

Woldhuis 11, 

7325 WN Apeldoorn. 
 

Info landelijke stakingsdag 
Beste ouders,  

 

Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.  

Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een 

lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons voorgegaan. Het sluitstuk 

van de estafette staking vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Ook in Zeeland zijn er 

een aantal punten waar onderwijspersoneel bij elkaar komt.  

Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van 

leraar weer aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en 

marktconform te maken.  

Zeker in de grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag maar zelfs in de gebieden waar sprake is van 

leerling daling zoals Zeeland gaat het tekort aan leerkrachten snel oplopen.  

Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te 

bieden waar zij recht op hebben.  

De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel 

van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en de 

lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd.  

Daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen.  

Maar we zijn er nog niet. Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft structureel achter 

bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs.  

Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk 

uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs.  

Nederland als kennismaatschappij met goed onderwijs voor alle kinderen.  

Geen overvolle klassen, maar bevoegde goede leerkrachten met een passend salaris.  

Daarom vragen wij ook uw begrip; nu een dag staken om te komen tot een investeringen in het 

onderwijs van uw kinderen.  

Ook ouders zijn van harte welkom bij de manifestatie.  

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het PO-front  

AOb Rayonbestuurder PO Zuid West, Moniek Scheelings  

http://www.depoolster.nl/
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Gezonde tussendoortjes alle groepen 
We vinden onze gezondheid en zeker die van onze kinderen –terecht- heel 

belangrijk. Er is aangetoond dat teveel suikers ongezond zijn. Dat is de 

reden dat we insteken op gezonde tussendoortjes. De school kan natuurlijk 

niet afdwingen wat uw kind al dan niet eet, maar we vragen u heel 

nadrukkelijk de fruitdagen die we op school hanteren te willen 

respecteren. Dit betekent dat we op woensdag en donderdag heel graag 

zien dat de kinderen iets van fruit of groente mee naar school nemen voor 

in de pauze. Enkele kinderen zullen in het begin wellicht vragen om wel een koek of iets dergelijks mee 

te mogen nemen. U helpt, door dit niet te doen en zeker op genoemde fruitdagen een stuk komkommer, 

een appeltje, een banaantje of ander fruit mee te geven. Alvast dank voor uw medewerking. 

 

PS: Dat promoten we overigens ook voor de andere dagen, maar laten dit aan u over. 

 

 

 

De nieuwe Poolsterretjes  

 

Er zijn weer kinderen in 4 jaar geworden. Dit betekent dat zij 

naar de basisschool mogen. Ook zijn er kinderen verhuisd en 

komen gezellig op de Poolster naar school. 

 
Verhuizingen: 
Guusje Zandvliet 5B,  Mees Lodewijk 3B, Sven van Seters 6B 

Groep A    Groep B 
Xam Boon     Rayan Rabhi 

Emely Crowley    Kate Hulst 

Vince Overmeer    Lotte Ooms 

 

Groep C    Groep D   Groep E 
 
Chloë van Hal    Mason Vermeulen   Livia Heere 

Jop van den Eijnden    Vince Dijksman  Dex in 't Veen 

Tieme Schinkel       Joshua Toorenburg 

Julian Beekhuizen        Nanouk van Werkhoven 

         Avani 
 

Fietsen 
Alle fietsen dienen in de fietsenstalling aan de zijde van de Oostersingel geplaatst te 

worden. Het is de bedoeling dat de kinderen de fietsen netjes naast elkaar stallen. Zo 

kunnen er namelijk veel fietsen staan. Bij de loopgedeeltes zien we het liefst geen 

fietsen. De doorgang willen we namelijk zo breed mogelijk houden. Het is fijn als u 

uw kind daar nog eens nadrukkelijk op wijst. Samen zorgen we dan voor een ordelijke 
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fietsenstalling, waar -naar we hopen- zo weinig mogelijk schade optreedt aan de fietsen. Als we 

allemaal voorzichtig zijn en een beetje meewerken gaat dat zeker lukken. 

 

Ingezonden bericht 1 
 

UITNODIGING 

Zondag 16 september a.s. het 150 jarig bestaan van 

de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk aan de 

Noordeindseweg 102. Deze dag staat in het teken 

van de feestelijke heropening van de gerestaureerde 

kerk. 

 

 11.00 uur viering met alle koren en kinderwoorddienst en crèche 

 Na de viering lunch 

 In het Willem Huygensz knutselactiviteit voor de kinderen 

 

De officiële uitnodiging met aanmeldstrookje heeft u inmiddels 

ontvangen. 

 

Wij zien jullie graag 16 september! 

 

Namens de jubileumcommissie Joyce en Esther. 
 
 
 

Ingezonden bericht 2 

         Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Speelhut 

 

Zaterdag 29 september 2018 vindt van 9:00 tot 12:00 uur de kinderkleding- en 

speelgoedbeurs plaats in de Prins Johan Frisoschool aan de Oudelandselaan 147 

te Berkel en Rodenrijs. 

 

Kinderkleding in maat 80 t/m 176, speelgoed maar ook winterjassen, skikleding en 

sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een grote 

verscheidenheid aan artikelen en blijft het een verrassing wat je tegenkomt! Van 

de opbrengst gaat 70% terug naar de aanbieder, 30% naar Speelotheek de 

Speelhut, die hiervan weer nieuw spelmateriaal kan schaffen voor de uitleen.  
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Toegang en parkeren gratis. In verband met de veiligheid en op last van de 

brandweer zijn kinderwagens en/of buggy’s niet toegestaan op de beursvloer. 

Betalen met PIN mogelijk. 

Alle informatie over deze beurs en informatie over Speelotheek de Speelhut: 

www.speelhut.nl  

  

 

 

 

 

Op de volgende bladzijde nog een ingekomen stuk van de gemeente. 

http://www.speelhut.nl/
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