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NOVA VOOR DE MAAND               Mei      SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

 

Agenda voor de maand mei 

06 1e schooldag na de meivakantie.       

 Deze week is er weer controle hoofdluis. 

 We gaan starten met sparen voor het goede doel: `Stichting Jarige Job`.  

08 Er worden door de schoolfotograaf groepsfoto`s gemaakt van alle groepen. 

  In de middag worden er op aanvraag broer/zus foto`s gemaakt.    

09 Vandaag worden er portretfoto`s gemaakt van de kinderen uit de groepen A t/m 5A. 

De pastor komt in verschillende groepen lesgeven over Hemelvaart. 

Praktisch verkeersexamen voor de groepen 8.  

10 De schoolfotograaf maakt portretfoto`s van de kinderen uit de groepen 5B t/m 8B. 

De pastor komt in verschillende groepen lesgeven over Hemelvaart.  

Vandaag is er keuze-uur voor de groepen 3/4. 

12 Moederdag    

14  MR-vergadering om 20.00 uur. U bent van harte welkom om aan te sluiten.  

15 Studiedag, de kinderen zijn vrij vandaag. 

16 Erfgoedproject `Lang geleden` in de groepen 6. 

17  De groepen 5 & 6 krijgen een workshop Mime. 

22 Grote Rekendag over `kans berekenen`. 

23 Stembureau in de aula voor de Europese verkiezingen. 

24 Nova 

28 OR-vergadering om 20.00 uur. U bent van harte welkom om aan te sluiten. 

 

30 mei t/m 2 juni Hemelvaartweekend, geniet van jullie vrije dagen!  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uA11IjUg&id=943F965F3354DD84113E505A57487B95EB11D88A&thid=OIP.uA11IjUgNNIz2FIbm-ykPgHaFc&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/spring-flowers-background-4967548.jpg&exph=957&expw=1300&q=voorjaarsbloemen&simid=608021390526581751&selectedIndex=346
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uA11IjUg&id=943F965F3354DD84113E505A57487B95EB11D88A&thid=OIP.uA11IjUgNNIz2FIbm-ykPgHaFc&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/spring-flowers-background-4967548.jpg&exph=957&expw=1300&q=voorjaarsbloemen&simid=608021390526581751&selectedIndex=346
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uA11IjUg&id=943F965F3354DD84113E505A57487B95EB11D88A&thid=OIP.uA11IjUgNNIz2FIbm-ykPgHaFc&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/spring-flowers-background-4967548.jpg&exph=957&expw=1300&q=voorjaarsbloemen&simid=608021390526581751&selectedIndex=346


2 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

 

In mei starten er maar liefst 8 nieuwe kinderen op de 

Poolster. We heten ze allemaal van harte welkom bij ons 

op school!         

            

     Groep B Esmee Kegel 

       Rens Hooimeijer 

     Groep C Reinder van der Bas      

       Dante Schmitz  

                 Groep D   Sacha van Gurp 

       Anne-Louise Onken 

     Groep E Jo-Ann Dingley 

       Rick Pronk 

Bedankt Aannemersbedrijf Groenewegen! 

Heeft u hem al zien staan in de hal bij de kleuters? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze prachtige multi-functionele kast is gemaakt door twee stagiaires van Aannemersbedrijf 

Groenewegen: Jasper en Jarno. Zij hadden een stage-project, waarbij zij met een zelfbedacht 

ontwerp aan de slag moesten. De kleuterjuffen hebben zich voor dit project ingeschreven en 

samen met hen een opzet bedacht. Het resultaat is deze fantastische kleuterkast, die helemaal 

voldoet aan onze wensen. Het resultaat: Een paar heel blije juffen!  

Top gedaan Jasper en Jarno, bedankt! 
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Social Schools 3.0 

In de groepen 4a, 8a en 8b zijn we dit schooljaar gestart met de app Social Schools 3.0. Het is 

de bedoeling dat we dit op korte termijn gaan uitbreiden naar de andere groepen in school. 

Het doel is om na de meivakantie met alle groepen actief te worden in de app. Vanaf het 

schooljaar 2019-2020 is de app dan volledig in gebruik door alle groepen. 

 

Op maandag 6 mei 2019 krijgen alle kinderen (behalve de leerlingen uit groep 4A, 8A en 8B) 

een brief van Social Schools mee naar huis. In deze brief staat hoe je je kan aanmelden bij 

Social Schools. LET OP! DOWNLOAD DE APP SOCIAL SCHOOLS 3.0! De koppelcode 

die op de brief staat, is een unieke code en koppelt u aan uw zoon of uw dochter. Vanaf dat 

moment kan de app gebruikt worden. Naast de brief met de koppelcode ontvangt u deze dag 

ook een brief met een uitleg over het gebruik van de app. Wanneer er toch nog vragen zijn, 

kunt u deze vragen het beste bij meester Sander, meester Yannick of juf Mandy stellen. 

 

Schoolfotograaf 

Het maken van de portretten en groepsfoto’s staat dit schooljaar gepland op 8, 9 en 10 mei. 

Voor de achtergrond van de portretten is dit keer voor “Blauw Steigerhout”  gekozen.  

Zie onderstaand enkele voorbeelden, zodat u rekening kunt houden met kledingkeuze. 

              

Zodra de schoolfoto’s gemaakt zijn, krijgt u via school een brief met inloggegevens.  

Op deze manier kunt u de foto’s zelf via internet bestellen. 

De broer/zus foto’s worden dit schooljaar op woensdag 8 mei (13:30-17:00) in de aula 

gemaakt. Ook kunt u ervoor kiezen om op 7 mei (15:15 -17:00) in de studio te komen.  

Let op: Op 7 mei worden de foto`s met een witte achtergrond gemaakt en deze verschilt dus 

met de portretachtergrond. 

Voor de broer/zus foto moet u zich voor 24 april aanmelden, zodat er een planning gemaakt 

kan worden. Aanmelden hiervoor kan via de PDF in de bijlage bij deze Nova.  

Deze dient ingevuld en gemaild te worden naar: info@fotostudionoordeinde.nl 
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Vertrek juf Thamara 

De afgelopen periode heeft juf Thamara Reijnders, op dinsdag, de gymles van de 

kleutergroepen verzorgd. Juf Thamara heeft dit met heel veel plezier en betrokkenheid 

gedaan. Helaas konden wij juf Thamara geen zekerheid bieden voor de toekomst.  

Op een school in Voorburg, waar zij ook al geruime tijd werkzaam is, is er een tijdelijke 

vacature vrijgekomen voor twee dagen gymles. Logischerwijs kiest juf Thamara voor dit 

stukje zekerheid en betekent dit dat wij afscheid van elkaar gaan nemen.  

We willen juf Thamara bedanken voor haar inzet op de Poolster, wensen haar alle goeds en 

veel succes met haar `nieuwe` uitdaging in Voorburg!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Verkeersveiligheid 

De gemeente heeft in de afgelopen jaren geprobeerd om de 

verkeerssituatie rondom de Poolster te verbeteren. Toch blijven er, 

met name op de piekmomenten om 8.30 uur en om 15.00 uur, 

onveilige situaties ontstaan. Een ongeluk zit in ‘een klein hoekje’. 

Helaas kunnen wij er bij het oversteken van een zebrapad niet altijd 

vanuit gaan dat een auto stopt. Blijf alert bij het oversteken!  

De school heeft de gemeente benaderd om de situatie rondom het 

zebrapad aan de Wilgenlaan te verbeteren. Hier zal een extra verkeersbord worden geplaatst 

om het pad meer te laten opvallen. Natuurlijk zijn wij als weggebruikers rondom de school 

medeverantwoordelijk voor deze veiligheid.  Let u er ook weer even extra op dat u zich aan 

de verkeersregels houdt, zodat alle kinderen veilig over kunnen steken?  

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal bij de hoofdingang staat de bak met gevonden voorwerpen. Mist u nog spulletjes van 

uw zoon/dochter? Kijk dan even in deze bak, hij is behoorlijk gevuld. Na de meivakantie 

wordt de bak grondig opgeschoond en geleegd. Het zou zonde zijn wanneer u uw spullen 

kwijt bent.  
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Ingezonden bericht (2) 

Beste ouders, 

Mag ik heel even jullie aandacht? 

Mijn naam is Lindsey Roseleur. De moeder van Tess Roseleur uit klas 1B. 

Ik ben begonnen met een crowdfunding voor mijn zusje Cynthia Kooter. 

De moeder van Guus Kooter uit groep 1C. 

Ze heeft 2,5 jaar geleden een motorongeluk gehad. Ze reed op de Oudelandselaan toen er 

ineens een automobilist uit een uitrit kwam en mijn zusje over het hoofd ziet. Een noodstop 

kan haar niet meer redden. Cynthia vliegt over haar stuur, kopt de auto, klapt terug op de 

motor, wordt meegetrokken door de auto en komt met een harde klap ten val op de grond. 

De man rijdt eerst door, maar stop daarna gelukkig toch. Mijn zus heeft de harde klap 

overleefd, maar krijgt geen lucht en er ligt veel bloed op de grond. Alles lijkt even stil te 

staan. Mijn zus probeert zich overeind te duwen, maar alles gaat moeizaam. De motor ligt op 

haar knie en zorgt ervoor dat ze zich amper kan bewegen. Ze is bij kennis, maar reageert 

niet. Mijn vader tilt uiteindelijk de motor van haar been en verleent eerste hulp. Al snel 

komen de hulpdiensten ter plaatse. Ze wordt onderzocht. De enorme jaap op haar neus en 

de wonden bij haar wenkbrauw en lip worden schoongemaakt. Haar spiegel blijkt onder haar 

vizier gekomen en heeft deze de verwondingen veroorzaakt. 

Door deze klap is ze nog steeds niet de oude en nog steeds aan het revalideren. In Nederland 

kunnen de artsen niets meer doen. En ze raden haar een behandeling in Amerika aan. Maar 

de verzekering van de tegenpartij wilt niet over de tafel komen.  

Dus ze moet het zelf betalen om weer beter te worden. 

Wij kunnen natuurlijk niet in jullie portemonnee kijken en iedereen moet hard werken voor 

z’n centjes. Maar ik wil toch heel brutaal vragen als je iets over hebt. Zou je mijn zusje dan 

alsjeblieft willen helpen. Want zoals je kan zien op de site (zie link hieronder) alle kleine 

beetjes worden uiteindelijk heel erg veel!  

link van de crowdfunding:  

https://www.geef.nl/nl/actie/help-mijn-zus-a-u-b-naar-amerika-help-haar-beter-

worden/donateurs?fbclid=IwAR1iCk-

AzGuXWd9wqm1sUyHUaFW5Wk0hTlF_JQejfwDZNipr6F33H3GgRv8 

link van het ongeluk: 

https://112lansingerland.nu/2016/12/06/motorrijdster-gewond-na-aanrijding-met-

personenauto-op-de-oudelandselaan-in-berkel-en-rodenrijs/ 

 

Heel erg bedankt voor jullie tijd! 

Groetjes Lindsey 

___________________________________________________________________________________________ 

https://www.geef.nl/nl/actie/help-mijn-zus-a-u-b-naar-amerika-help-haar-beter-worden/donateurs?fbclid=IwAR1iCk-AzGuXWd9wqm1sUyHUaFW5Wk0hTlF_JQejfwDZNipr6F33H3GgRv8
https://www.geef.nl/nl/actie/help-mijn-zus-a-u-b-naar-amerika-help-haar-beter-worden/donateurs?fbclid=IwAR1iCk-AzGuXWd9wqm1sUyHUaFW5Wk0hTlF_JQejfwDZNipr6F33H3GgRv8
https://www.geef.nl/nl/actie/help-mijn-zus-a-u-b-naar-amerika-help-haar-beter-worden/donateurs?fbclid=IwAR1iCk-AzGuXWd9wqm1sUyHUaFW5Wk0hTlF_JQejfwDZNipr6F33H3GgRv8
https://112lansingerland.nu/2016/12/06/motorrijdster-gewond-na-aanrijding-met-personenauto-op-de-oudelandselaan-in-berkel-en-rodenrijs/
https://112lansingerland.nu/2016/12/06/motorrijdster-gewond-na-aanrijding-met-personenauto-op-de-oudelandselaan-in-berkel-en-rodenrijs/
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Helpt u de 

gemeente 

bij de 

zoektocht 

naar  

Lansingerlands talent?! 

Na drie succesvolle edities organiseert de gemeente ook dit jaar weer een Talentenbal voor jong talent. 

Wij willen u vragen om deze mail onder uw collega’s en onder de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 

te verspreiden. Het Talentenbal 2019 vindt plaats op maandag 8 juli 2019 in Theater ’t Web in Bleiswijk. 

Tijdens deze feestelijke avond worden Lansingerlandse talenten tot en met 17 jaar uit de Sport én Kunst 

& Cultuur sector door de wethouder Sport en Cultuur gehuldigd. 

 

Nomineer uw ‘Talent van het Jaar’!  

Voor dit Talentenbal kunt u talenten nomineren voor de titel ‘Sporttalent van het Jaar’ of ‘Cultuurtalent 

van het Jaar’. Nomineren van talenten is mogelijk tot en met maandag 20 mei 2019 via een 

aanmeldformulier op www.lansingerland.nl/talent. Het is mogelijk om meerdere talenten te nomineren. 

Wie weet mag uw genomineerde zich straks talent van het jaar noemen! 

 

Prijzen 

Tijdens het Talentenbal 2019 worden maar liefst vier prijzen uitgereikt. Zowel de vakjury als de 

publieksjury kiezen een ‘Sporttalent van het Jaar’ en ‘Cultuurtalent van het Jaar’. De wethouder Sport 

en Cultuur maakt deze winnaars bekend. 

 

Vragen? 

Meer informatie over het Talentenbal vindt u op www.lansingerland.nl/talent.  

Voor vragen en/of opmerkingen over het Talentenbal 2019 kunt u de gemeente bereiken via 

talentenbal@lansingerland.nl of telefoonnummer 14 010. 

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

Hellen Lankhamer 

Secretaresse Domein Samenleving 

Tel. 14 010 

http://www.lansingerland.nl/talent
http://www.lansingerland.nl/talent
mailto:talentenbal@lansingerland.nl

