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NOVA VOOR DE MAAND              November      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

 

Heeft u hem al gezien? 

Heel blij zijn we weer met de vader van onze oud-Poolsterretjes Jazz en 

Mia van der Ven. Richard heeft voor ons weer een prachtig kunstwerk 

geplaatst op het houtwerk van het plein. Het is weer een feest om naar 

te kijken! 

 

Agenda voor de maand november 

04 Er worden in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor de Sint.   

06 Landelijke stakingsdag onderwijs. Let op: de school is vandaag gesloten!  

08 Uitlaatklep 2A (zie rooster op de website van de school). 

11 U ontvangt vandaag een uitnodiging via Social Schools om zich in te schrijven voor de 

rapportavonden (verdere info volgt).  

 Uitlaatklep 2B. 

16 De intocht van Sinterklaas, altijd weer spannend!  

19 Rapport 1 gaat vandaag mee met de leerlingen van de groepen 3 t/m 7.  

21 Rapportavond 1 

22 Keuze-uur voor de groepen 3/4. 

 Start van de advent. 

25 Rapportavond 2  

29 Keuze-uur voor de groepen 1/2. 

De Nova voor december wordt verstuurd. 

 

 

Gevonden voorwerpen  

De kist met gevonden voorwerpen, in het halletje bij de hoofdingang, puilt inmiddels weer 

aardig uit met kledingstukken, broodtrommels en andere toebehoren. Op donderdag 7 

november 2019 zal deze weer worden geschoond door onze conciërge Elly.  

Mist u spullen? Neem dan voor die tijd even een kijkje!  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-ttC1ocHlAhXHMewKHca5CKsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fin-het-nieuws%2F2019%2F09%2Fhet-is-bijna-herfst-of-is-het-gedaan-met-de-vier-seizoenen&psig=AOvVaw33fN209jU694StrQT49A_L&ust=1572431344336203
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    De nieuwe Poolsterretjes  

In november worden er weer Poolsterretjes 4 jaar. 

Welkom bij ons op school allemaal! 

 A Beer van Orshaegen     

C Livvie Bos      

D Kaj Brokx      

Overblijf 

Zoals u weet zijn we al vanaf vorig schooljaar druk bezig met het 

zoeken naar een structurele oplossing voor het te kort aan 

overblijfkrachten binnen onze school. We hebben diverse aanpakken 

geprobeerd (werving via krant en sociale media, werving via 

ouderbrieven en Nova’s), maar dit heeft nog niet geresulteerd in een 

groep krachten die groot genoeg is om de overblijf op een stabiele 

manier te kunnen draaien.  

Vanzelfsprekend zijn we heel blij met de ouders die zich, tijdens de 

verschillende wervingscampagnes, hebben opgegeven om één of meerdere keren (per week) 

te helpen bij de overblijf. Daarnaast is er een vaste groep (oud-)ouders die al jaren deel 

uitmaakt van het overblijfteam. We kunnen niet zonder de inzet van deze mensen! 

Toch hebben we, zoals eerder aangegeven, ook moeten kijken naar het inhuren van een aantal 

externe, betaalde overblijfkrachten. We zijn inmiddels in een gevorderd stadium met een 

externe partij die ons vanaf januari 2020 vier vaste overblijfkrachten kan bieden.  

We hopen u volgende week, middels een brief in Social Schools, te kunnen berichten met 

concrete informatie over deze aanvulling op het huidige overblijfteam.  

We zijn in ieder geval blij dat we de overblijf wel in eigen hand kunnen houden en “slechts” 

aan hoeven te vullen met een aantal externe krachten.  

Vacature 

Op zeer korte termijn zal er een (tijdelijke) vacature komen voor De Poolster. Een aantal 

weken geleden hebben wij vervelend nieuws ontvangen over de fysieke gesteldheid van onze 

collega juf Karen. Nadat zij vorig jaar al een medisch traject heeft gevolgd, zal zij dit jaar 

wederom een langdurig behandeltraject moeten volgen. De ouders van groep D, de groep 

waar juf Karen lesgeeft, zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. Tot de kerstvakantie 

hebben we de werkdagen van juf Karen kunnen opvullen met collega’s die hebben 

aangegeven tijdelijk meer te willen werken. Dit is heel fijn voor het team, de ouders en 

leerlingen uit groep D.  

Vanaf januari 2020 hopen wij een nieuwe collega te mogen verwelkomen die de werkdagen 

van juf Karen wil overnemen, totdat zij zelf weer terugkeert. De verwachting is dat dit niet 

voor het einde van dit schooljaar zal zijn.  

In deze tijd van lerarentekort hopen we op reacties op deze vacature en het vinden van een 

geschikte kandidaat voor onze school. Kent u nog mensen die in het onderwijs werkzaam 

zijn? Spread the news! 

 

 

https://www.cbshetbakenwesterlee.nl/voor-ouders/Overblijf
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Landelijke stakingsdag 

U heeft al kunnen lezen op Social Schools dat onze school op woensdag 6 november 2019 

haar deuren sluit i.v.m. de landelijke onderwijsstaking die is aangekondigd door de 

vakbonden. Op Prinsjesdag is bekend geworden dat, ondanks eerdere stakingen, er geen 

noodpakket voor het primair- en voortgezet onderwijs is meegenomen in de begroting en zij 

dus niet structureel en substantieel willen investeren 

in het onderwijs. Dit geld is echter hard nodig voor 

werkdrukverlaging, het opvullen van de salariskloof 

tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar 

bovenal voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten. 

Het lerarentekort is enorm en daar lijdt de kwaliteit 

van het landelijke onderwijs onder. De Laurentius 

Stichting heeft aangegeven deze staking te steunen en 

ook het merendeel van het personeel op De Poolster 

heeft aangegeven te willen staken op 6 november 

2019. Daarom zal de school gesloten zijn.   

Als u één dezer dagen in de school aanwezig bent, 

zult u posters met de tekst ‘ik ben geen topprioriteit’ zien hangen.  

Er wordt dit keer geen landelijk manifest georganiseerd op bijvoorbeeld het Malieveld in Den 

Haag. Tijdens de stakingsdag zullen de stakende leerkrachten van De Poolster daarom bij 

elkaar komen en zelf vormgeven aan de staking. Een ander initiatief is dat één of meerdere 

collega’s een bezoekje brengen aan de Tweede Kamer om een statement te maken. Ieder 

deelnemend personeelslid zal op eigen wijze vormgeven aan de staking.  

 

Nieuwe Poolstershirts  

Op vrijdag 18 oktober 2019 stonden alle Poolsterretjes en leerkrachten op het schoolplein in 

hun nieuwe schoolshirt. Voorafgaand aan deze feestelijke gebeurtenis is er hard gespaard door 

middel van een flessenactie. Deze inzamelingsperiode heeft een mooi bedrag opgeleverd van 

€960,85. Dit is een mooie bijdrage voor de aanschaf van de shirts. Nogmaals onze dank aan 

de ouderraad, met name `de oud-papierophaalploeg` en de overblijf voor het mogelijk maken 

van dit mooie cadeau aan al onze leerlingen én de nieuwe Poolstervlag.  

Daarnaast gaat onze dank uit naar de vaders die op het dak van de school hebben gestaan om 

deze festiviteit vast te leggen op foto en film.  
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Ingezonden berichten (4) 
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Zondag 10 november om 11 uur is er in de Onze Lieve Vrouw Geboorte weer een 

eucharistieviering bedoeld voor jongere kinderen. U bent allemaal van harte welkom. Het 

thema: Twijfel je nog? (Ik geloof dat ik twijfel)  

Het gaat over het leven van Willibrord:  

In het jaar 658 wordt in het noordoosten van Engeland een jongetje geboren. Hij wordt 

Willibrord genoemd, wat "pijl van de hemel" betekent.   

De ouders van Willibrord geloven in Jezus Christus. Als Willibrord ouder wordt, gaat hij niet 

naar een gewone school, maar naar een klooster. Hij hoort hier veel over Jezus. Hij hoorde op 

een dag het volgende verhaal.   

 

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mailt u dit dan onder vermelding van naam en 

mailadres naar: www.poolster@laurentiusstichting.nl  

U wordt dan verwijderd uit de mailinglijst. 

http://www.poolster@laurentiusstichting.nl

