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NOVA VOOR DE MAAND                  Mei                    SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

Agenda voor de maand mei 

04         Dodenherdenking 
05               Bevrijdingsdag 
08          Moederdag. Lekker genieten voor alle moeders!  
09          Eerste schooldag na de meivakantie. Deze week is er weer luizencontrole 
10        Groep 1/2 poppenkastvoorstelling muzische vorming in de aula  
11        Groepsfoto’s groep 1 t/m 8 door de schoolfotograaf  
         Talentenuren 1 - groep 5 t/m 8    
13         Fietskeuring groepen 8  
18         Uitwijkdatum groepsfoto’s (bij slecht weer op 11 mei)  
         Talentenuren 2 - groep 5 t/m 8   
20         Uitlaatklep 4A (zie rooster op www.depoolster.nl, bij handige informatie)         
25         Talentenuren 3 - groep 5 t/m 8 
26         Lang hemelvaartweekend t/m zondag 29 mei  
30         Nova voor de maand juni   
31        Start avondvierdaagse t/m vrijdag 3 juni  

 

Nieuwe Poolsterretjes 

In mei starten er weer nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom bij ons op school! 

A  Floris de Graaf  

D  Sophie Bazuin 

  Emma Elzinga  

E Sannah ten Houten   

 

Extra studiemiddag schooljaar 2022/2023 

We hebben het vakantierooster voor het schooljaar 2022/2023 

eerder met u gecommuniceerd. Op vrijdagmiddag 4 november 2022 

is er, na goedkeuring van de MR, een extra studiemiddag toegevoegd 

aan dit vakantierooster. Er zal die dag ’s morgens (tot 12.00 uur) 

gewoon les zijn voor de kinderen. ’s Middags is er een studiemiddag 

georganiseerd voor alle medewerkers van de Laurentius Stichting. Alle collega’s van het 

Poolsterteam zullen hier uiteraard bij aanwezig zijn. Deze extra studiemiddag is ook 

verwerkt in het vakantierooster op www.depoolster.nl.  

http://www.depoolster.nl/
http://www.depoolster.nl/
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Afsluiting project  

Wat was het genieten om woensdagavond, na 2 jaar met Coronamaatregelen, zoveel 
ouders/verzorgers in de school te mogen ontvangen voor de afsluiting van het schoolproject 
“De wereld rond”. Voor veel ouders en (oud-)leerlingen was het weer een feest der 
herkenning om zo’n traditionele Poolsteravond mee te maken. Voor andere ouders en 
kinderen was dit helemaal nieuw, maar we hebben heel veel positieve reacties mogen 
ontvangen. Alle lokalen zagen er prachtig uit, het Poolsterkoor heeft muzikale optredens 
verzorgd en op het schoolplein werd er ondertussen genoten van een hapje en drankje.  
We willen de ouderraad via deze weg extra bedanken voor hun inzet!  

Naast de projectavond hebben alle kinderen woensdagochtend al een rondje gemaakt 
door de school. De kinderen uit de hogere groepen hebben hierbij een jongere leerling 
begeleid. Samen waren zij op zoek naar “Wally”, want hij zat in elke klas verstopt.  
Aan deze speurtocht zat ook een prijsvraag verbonden. De winnaars zijn: 
 

 

  

 

 

 

 

 

Ben (b) & Charlotte (5a)                                       Lynn (6b) & Laura (e)                                        Laura (6a) & Amani (d) 

Ps. De penningmeester van de ouderraad is momenteel nog druk bezig met het 
tellen van al het opgehaalde geld t.b.v. Giro555. Binnenkort komen we bij u terug 
met de bekendmaking van de totale opbrengst voor het goede doel van dit jaar. 
De kinderen, en u als ouders/verzorgers, hebben zich in ieder geval met veel 
enthousiasme ingezet, waarvoor dank!  

 

Poolstershirts 

Sinds een paar jaar hebben we “nieuwe” Poolstershirts. Toen we deze introduceerde had de 
school een jubileumjaar. Alle leerlingen die toen op De Poolster zaten, kregen een shirt om 
dit jubileum te vieren. Deze shirts worden gedragen bij festiviteiten zoals sportdag, 
avondvierdaagse e.d. Ondertussen zijn er al een heleboel nieuwe Poolsterretjes gestart bij 
ons op school of is het shirt mogelijk te klein geworden.  
Mocht u het leuk vinden om voor uw kind een Poolstershirt te kopen, dan kan dit bij onze 
conciërge Elly Goedegebure. Er zijn diverse maten beschikaar en de kosten hiervoor 
bedragen €7,50. Na de zomervakantie zullen de shirts duurder worden, namelijk €10,-.  
We vragen u dit contant mee te nemen bij de aankoop.  
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Avondvierdaagse 

We vinden het leuk om te zien dat er zoveel kinderen en ouders/verzorgers meelopen met 
de 25e editie van de avondvierdaagse. Hieronder vindt u nog wat laatste informatie. 
 
Van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022 wordt de 25e editie van de avond4daagse 
van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek gelopen. Uiteraard doet De Poolster ook weer 
mee! Enige tijd geleden heeft u zich via een inschrijfformulier in kunnen schrijven dat via 
school is uitgedeeld. De inschrijftermijn via school is inmiddels verstreken. Het is nog wel 
mogelijk om u ter plekke op de eerste avond van de avond4daagse in te schrijven.  
  
De avonden starten om 18.30 uur op het evenemententerrein gelegen naast het zwembad 
"De Windas" aan de Berkelseweg in Bergschenhoek. Wij verzamelen om omstreeks 18.15 
uur bij de tafel van De Poolster (aangegeven via een spandoek met de naam van de school), 
zodat wij iedere dag met elkaar tegelijk kunnen vertrekken en de avond4daagse samen 
kunnen lopen!  
  
De organisatie roept iedereen op om lopend of op de fiets te komen. Op het 
evenemententerrein zal een fietsenstalling worden gecreëerd om zo iedereen met de fiets 
een plek te geven. Er mogen i.v.m. de veiligheid en uit respect geen fietsen geplaatst worden 
op voetpaden, fietspaden en in het Lions Herdenkingsbos. Verder is het raadzaam om een 
flesje water mee te nemen en eventueel een stukje fruit of groente (het is tenslotte een 
sportieve en gezonde aangelegenheid). Het Poolstershirt mag natuurlijk ook niet ontbreken!  
  
De organisatie van de avond4daagse is nog op zoek naar 
verkeersregelaars. Mocht u de organisatie willen helpen als 
verkeersregelaar, dan kunt u zich via de website 
https://www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl/ aanmelden.  
   

We zien elkaar graag 31 mei tijdens de eerste loopavond! 

 

Roze wolk 

Misschien heeft u het al gehoord, maar op zondag 3 april 2022 is de dochter van juf Femke 

Hijdra geboren. De kleine dame mag luisteren naar de naam Novi. Het gaat heel goed met 

het kersverse gezinnetje. Voorlopig mag juf Femke nog even lekker op haar roze wolk blijven 

zitten tijdens haar verlof. Hopelijk komt ze Novi binnenkort een keertje op school 

voorstellen. Hieronder alvast een voorproefje van de kleine knapperd.  

 
 
 
 
 
 

https://www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl/
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Koningsspelen / sportdag 

We ontvingen via onze ouderraad de vraag waarom we geen 
Koningsspelen vieren op school. In deze Nova geven we u graag 
een toelichting over hoe dit is ontstaan.  
We hebben op De Poolster een aantal keer de koningsspelen 
gevierd in combinatie met de sportdag. We zijn hier een paar 
jaar geleden vanaf gestapt om een aantal redenen. Enerzijds 
bleek dat het weer in april vaak een stuk minder gunstig uitpakt 
dan wat later in het schooljaar. Daarnaast vallen de 

Koningsspelen/sportdag dan direct voor de meivakantie en is er geen uitwijkmogelijkheid bij 
slecht weer. Het is zonde als de sportdag dan letterlijk in het water valt.  
Een andere belangrijke reden is dat we voor de sportdag vaak gebruik maken van externe 
locatie(s). Er zijn veel scholen in de omgeving die dezelfde locaties ook willen gebruiken voor 
de Koningsspelen. Vaak waren sportlocaties al lang van tevoren gereserveerd wat de 
organisatie vanuit onze kant bemoeilijkt.  
We hebben er bewust voor gekozen om geen extra lestijd op te offeren om Koningsspelen te 
vieren, naast onze jaarlijkse sportdag. Vlak voor de meivakantie heeft iedereen kunnen 
genieten van 3,5 week schoolproject wat ook allerlei leuke activiteiten/workshops met zich 
mee heeft gebracht voor alle kinderen van De Poolster.  
We organiseren de sportdag in juni, los van de Koningsspelen en we maken er dan met alle 
kinderen van de school een feestelijke en sportieve dag van.  
In overleg met onze ouderraad zullen we ons voor komend schooljaar buigen over een 
mogelijkheid om toch enige aandacht te schenken aan de landelijke Koningsspelen.  
 
 

Ingezonden berichten (3) 

Afgelopen periode heeft uw kind dans- en muziekles gehad in het thema ‘De wereld rond’. Dit 

als extra verdieping bij het project van school. 

Hopelijk hebben ze het leuk gevonden en er wat van opgestoken! Mocht uw kind interesse 

hebben om na schooltijd meer te doen met dans en daarna ook met het geleerde op te treden 

bekijk dan de flyer, alle informatie kunt u daarin vinden. 
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Uitnodiging Berkel en Rodenrijs  

Beste ouders,  

Het is al vele jaren een mooie traditie dat leerlingen van de scholen in Lansingerland op 

woensdag 4 mei de dodenherdenking bijwonen. 

Opnieuw dit jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor het thema ‘Vrijheid in 
Verbondenheid’. Het jaarthema is niet alleen krachtig binnen de huidige tijd, het spreekt nu 
meer aan dan we ons kunnen óf durven voor te stellen. Op woensdag 4 mei worden niet 
alleen opnieuw geïnspireerd om de doden en hen te herdenken die voor onze vrijheid 
hebben gevochten. We vieren ook de vrijheid in verbondenheid met en voor elkaar. Het is 
opnieuw een appel aan iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. En dat we 
er samen voor zorgen dat onze samenleving blijvend in vrijheid geleefd wordt.   
 
Uiteraard hopen wij ook dat dit jaar de leerlingen van onze basisscholen deze waardevolle 
gedachte overnemen. Zij vormen en zijn tenslotte de toekomstige generatie die aan vrede 
en veiligheid moet werken. Ook dit jaar willen we opnieuw de leerlingen van groep 6, 7 en 8 
van de basisscholen en u als ouder(s) betrekken bij de herdenking. We stellen het op prijs als 
u met uw kind(eren) naar de dodenherdenking komt. Vanzelfsprekend is het mogelijk om 
andere kinderen in uw gezin mee te nemen. Wij verzamelen om 19.30 uur samen met alle 
ouders, kinderen en leerkrachten op een centrale locatie in de buurt van het 
herdenkingsmonument. Nadat vertegenwoordigers van diverse organisaties bloemen 
hebben gelegd, loopt u met uw kind(eren) langs het herdenkingsmonument om bloemen te 
leggen. Een medewerker van de gemeente Lansingerland zal aangeven wanneer het defilé 
kan beginnen. Wij verzoeken u om uw kind niet alleen te laten lopen. 
 
Er zijn voldoende bloemen beschikbaar. Elk kind kan voor de herdenking bij de ingang van 

het Plein 1945-1995 in Berkel en Rodenrijs een bloem ophalen. De bloemen worden 

uitgedeeld door vrijwilligers van de Scouting en medewerkers van de gemeente. 

Ook vragen wij u om op tijd aanwezig te zijn. De dodenherdenking begint officieel om 19.45 

uur met het luiden van de kerkklokken. Om 19.58 uur start het programma met het Signaal 

Taptoe gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus.  

 

We rekenen op een grote opkomst en een eervolle herdenking.  

 

Met een vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Lansingerland 
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Uitnodiging gezinsviering zondag 22 mei 

“Vrede begint bij jezelf” 

 

Vrede begint bij jezelf is het thema voor de gezinsviering op 22 mei. We 

verlangen hard naar vrede en dromen. Geen oorlog en geen onrecht meer. 

Geen geweld en geen tranen meer. En hiermee is het goed gezegd.  

Vrede is wel een werkwoord. Van dagelijkse inspanning naar die ander die geen 

vijand meer is. Maar een medemens en bondgenoot. Zelfs als wij als vijand 

behandeld worden. 

Op zondag 22 mei is er een gezinsviering om 11.00 uur in de Onze Lieve 

Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. Het kinderkoor van 

Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs zal zingen bij deze viering. 

We hopen jullie te zien in de kerk!  

Werkgroep gezinsviering Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs 

 

Vooruitblik 

Data van de aankomende gezinsvieringen in dit schooljaar:  

• zondag 12 juni – 11.00u - Berkel en Rodenrijs - Eerste Heilige Communie; 

• zondag 26 juni – 9.15u – Bergschenhoek - Terugkomviering 

communicanten. 

 

Wat zijn gezinsvieringen? 

Gezinsvieringen van de RK parochie zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen. 

Teksten van de lezingen, gebeden en muziek zijn gericht op kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Ook de pastor richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers 

zodat ze geboeid blijven. Het kinderkoor zorgt met vrolijke liedjes dat kinderen 

zich welkom voelen bij de viering en in de kerk.  

 


