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NOVA VOOR DE MAAND                  november                    SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

 
 

Agenda voor de maand november 

01  Lootjes trekken voor Sint in de groepen 5 t/m 8. 
08 U ontvangt via Social Schools een uitnodiging om u in te schrijven voor een oudergesprek.  
12  Keuze-uur groep 1-2  
13  Landelijke intocht van Sinterklaas  
16  Rapport 1 gaat mee naar huis. 
18 Oudergesprekken 1 
19  Uitlaatklep, helaas nog even zonder publiek.   
22 Oudergesprekken 2 
24  De kinderen mogen vandaag hun schoen zetten, zorg dat uw kind een schoen heeft. 
26  Uitlaatklep, helaas nog even zonder publiek.   
30  Nova 

 

De nieuwe Poolsterretjes 

In november starten er weer een aantal nieuwe 

Poolsterretjes.  

Welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school! 

  

A   Mees Beverwijk  D Eline Brokx 

C  Lauren Venema    E  Sofija Rakovic 

 

Mediawijsheid 

Binnen onze leerlijn digitale geletterdheid is er aandacht voor sociale 

media. Zo willen we de kinderen leren om veilig, verstandig en bewust 

om te leren gaan met media. In de afgelopen weken is hier in de groepen 

5 t/m 8 extra aandacht aan besteed in de vorm van een workshop. De 

volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

Groepen 5: Gamen  

Groepen 6: Nepnieuws 

Groepen 7: Mediawijsheid 

Groepen 8: Sexting 

 

De workshops worden gegeven door specialisten op het gebied van Sociale media en zijn vooral 

gericht op hoe om te gaan met de verschillende aspecten van mediawijsheid. De voor- en nadelen 

worden met kinderen besproken, ervaringen gedeeld en tips gegeven. In maart volgt een tweede 

ronde waarbij Privacy, Online vriendschappen, Groepsdruk en een Interactieve quiz aan bod zullen 

komen. 
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Sint 

Vol verwachting klopt ons hart... 

Over twee weken is het zover, Sinterklaas komt weer in ons land! Vanaf maandag 8 november start 

het Sinterklaasjournaal, wat we ook dit jaar weer op De Poolster zullen volgen. Op zaterdag 13 

november komt Sinterklaas aan in Nederland. Het blijft een geheim waar Sinterklaas met de 

pakjesboot zal aanmeren. Wel hebben we gehoord dat alle burgemeesters weer opgeroepen zijn om 

zich aan te melden voor een defilé bij het Grote Pietenhuis. De intocht is om 12.00 uur op NPO 

Zapp/NPO 3 live te volgen.  

Op De Poolster zijn we op de achtergrond al druk bezig met alle voorbereidingen. De Sint heeft al 

laten weten dat hij met de pieten ook dit jaar alle groepen een bezoekje zal komen brengen.  

Er staan weer de nodige activiteiten gepland in de Sinterklaasperiode. Alvast een aantal belangrijke 

data op een rijtje voor in de agenda: 

Woensdag 24 november mogen de kinderen op school hun schoen 

zetten. Zou u uw kind(eren) een schoen mee willen geven naar 

school?  

Woensdag 1 december is het pietenochtend voor de kinderen uit 

de groepen 1 tot en met 4. Via Social Schools zal nog een oproepje 

worden geplaatst voor hulp op deze ochtend. Wilt u graag helpen? 

Houd dan alvast een plaatsje vrij in uw agenda. 

Donderdag 2 december hebben alle groepen pietengym in de Sterrenhal. De kinderen mogen 

verkleed komen naar school (niet verplicht) en hebben allemaal een nepcadeautje nodig van thuis. 

Vrijdag 3 december komt Sinterklaas ons een bezoekje brengen. De kinderen hoeven deze dag geen 

tussendoortje mee te nemen. Alle kinderen blijven over, dus de kinderen nemen van thuis hun lunch 

mee.  De hele school is om 14.00 uur vrij. 

Wij wensen u alvast een hele gezellige Sinterklaastijd toe! 

Kascontrole ouderraad 

Afgelopen week heeft u via Social Schools de factuur ontvangen voor het betalen 
van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om 
verschillende activiteiten in en rondom school te bekostigen. Dit zijn eigenlijk alle 
extraatjes die niet of niet volledig door de overheid gedekt worden. U moet dan 
denken aan de kosten van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag, het 
huren van bussen voor uitstapjes, paasontbijt, het jaarlijkse grote schoolproject 
en allerlei overige kleine zaken.  
De penningmeester houdt de inkomsten en uitgaven keurig bij. Aan het einde van het schooljaar 
dient de kas gecontroleerd te worden om te zien of het geld ook volgens de regels is uitgegeven. 
Hiervoor is in september de penningmeester op bezoek geweest bij de kascontrolecommissie om de 
boekhouding te controleren. Deze is inmiddels goedgekeurd en tijdens de jaarvergadering van de OR 
gepresenteerd. Zie voor volledig financieel verslag www.depoolster.nl. Kies daar ‘ouderraad’ onder 
info ouders.  
 

http://www.depoolster.nl/
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Even voorstellen… 

Mijn naam is Aivi Amanatkhan en ik ben 26 jaar jong. Vanaf januari 
ben ik de nieuwe leerkracht voor de gymlessen. De jaren hiervoor heb 
ik op het speciaal basisonderwijs gewerkt in IJsselmonde. Nu is het tijd 
voor een nieuwe stap. Vanaf dit schooljaar ben ik gestart met mijn 
eigen sportstudio in Berkel en Rodenrijs. Daarnaast hoop ik nu ook 
een mooie, gezellige start te gaan maken op De Poolster, waar ik zelf 
als kind met groot plezier mijn basisschooljaren heb doorgebracht. 
De sport die ik zelf beoefen is kyokushin karate. Hier heb ik mijn 1e 
Dan behaald, zwarte band, en doe ik met enige regelmaat nog 
wedstrijden 
  

Ik vind het een uitdaging om kinderen wat extra’s te leren en zo veel 
mogelijk verschillende sporten te kunnen aanbieden. Het is mooi hoe ieder 
kind dit voor zichzelf ontwikkeld. Het sociale aspect is erg belangrijk voor de 
kinderen, zowel nu als later. Het allerbelangrijkste is toch wel dat de 
kinderen plezier hebben in het bewegen en dat is ook mijn grootste doel. 
  
U ziet mij vanaf januari 2022 op dinsdag en donderdag op school lopen! 
 
 

Rapport 1 (gr. 3 t/m 7)  

Op 16 november ontvangt u rapport 1 van dit schooljaar. De eerste periode is altijd vrij kort voor het 
verzamelen van gegevens. Wel willen we graag met elkaar in gesprek gaan om een eerste indruk en 
de resultaten van uw kind(eren) van deze eerste periode met elkaar te delen. Voor de kernvakken 
(rekenen, taal, spelling) zullen voldoende gegevens zijn verzameld om een gemiddelde weer te geven 
op het rapport. In veel andere gevallen zullen de resultaten gebaseerd zijn op 1 toetsgegeven. We 
volgen hierin de jaarplanning van de methodes en plannen geen extra toetsen in om rapport 1 meer 
te kunnen vullen. Wellicht ten overvloede, maar dan begrijpt u waarom het eerste rapport altijd wat 
beknopter is dan de rapporten later in het schooljaar.  
 

Oudergesprekken (gr. 1 t/m 7) 

Naar aanleiding van het rapport zullen er weer oudergesprekken gepland worden. Vanaf 8 november 

kunt u zich hier weer voor inschrijven via Social Schools. De kleutergroepen ontvangen geen rapport, 

maar zullen tevens uitgenodigd worden voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren). 

Uit de ouderenquête is naar voren gekomen dat sommige ouder(s)/verzorger(s) het erg prettig 

vonden om dit oudergesprek via Microsoft Teams te voeren. We voeren de gesprekken bij voorkeur 

persoonlijk en dus op school. Wanneer u het gesprek heel graag online wilt voeren, kunt u dit 

aangeven bij de leerkracht via Social Schools. 
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Ingezonden berichten (3) 

 

 “Vol verwachting ? ! “   
 
Zijn jullie al vol verwachting? Wat zal Sinterklaas dit jaar 
brengen? Krijgen we misschien een witte Kerst? Zou er 
misschien weer vuurwerk mogen aan het einde van het jaar?  
 
Ook in de kerk zijn we vol verwachting: we gaan zondag 28 november in de 
gezinsviering starten met de tijd van de advent. Met elkaar spreken we over de 
aanloop naar Kerstmis. De eerste van vier adventskaarsen wordt aangestoken 
en we kijken uit naar de komst van Jezus Christus.  
 
We hopen jullie te zien in de kerk! Op 28 november om 11:00u in de Onze 
Lieve Vrouw Geboorte kerk te Berkel en Rodenrijs aan de Noordeindseweg.  
 
Alvast voor in de agenda: op Kerstavond is er een viering speciaal voor 
gezinnen, 24 december om 18u30. We hopen dan Kerst samen met jullie te 
vieren.  

Groeten van de werkgroep gezinsviering Berkel en Rodenrijs 
__________________________________________________________________________ 

Nieuws van de Buurvrouw, 

Terwijl de blaadjes buiten neerdwarrelen is het binnen bij de Buurvrouw knus en gezellig. 

Luister jij ook mee naar het (6+)verhaal van Babar, het kleine olifantje, die zijn moeder 
kwijtraakt, verdwaalt en in de stad terecht komt? Hoor op 7 november hoe hij na een tijdje per 
toeval zijn oude olifantenvriendjes Arthur en Céleste ontmoet en terugkeert naar de jungle om 
daar de koning van de olifanten te worden. Babar wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuur 
Concreet. 
Op 14 november mag je verkleed als ridder, jonkvrouw of misschien wel als ontdekkingsreiziger 
naar theater komen. Fantaseer mee in deze interactieve, muzikale 
theatervoorstelling Tijdmachien met Daan en Robin over ridders, schepen, oude schilderijen, 
stoere helden, ontdekkingsreizigers en uitvinders! Voor avonturiers vanaf 3 jaar! 
Kom en schitter mee…Ga jij mee op reis met Sam? Een zoektocht naar hoe het is om op te 
groeien in een wereld vol nieuwe dingen. Beleef samen avonturen met de spreekstalmeester als 
adviseur. Maar moet je eigenlijk niet gewoon naar jezelf luisteren en jezelf zijn? Schitter is een 
muzikale en interactieve voorstelling met een magisch tintje voor iedereen van 9 - 99 jaar die op 
27 en 28 november bij de Buurvrouw te zien is. 

Koop hier je kaartje: debuurvrouwrotterdam.stager.nl/web/tickets 

Leuk om je snel te zien! 
Groeten van Team de Buurvrouw 
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PERSBERICHT  
 
Pleegzorg Nederland is bezorgd: “Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor 
kansenongelijkheid”  
 
Nijpend tekort aan pleegouders terwijl behoefte toeneemt  
 
2 november 2021 – Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen 
zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker 
doorgeplaatst worden omdat het lang duurt voordat de juiste match voor een duurzamer verblijf 
gevonden is. Geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen.  
 
Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders: “Door een 
aanhoudend tekort aan pleegouders, vallen er teveel kinderen buiten de boot. We willen dat 
pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder 
opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen lastig. Als die basis ontbreekt kunnen 
kinderen zich minder ontplooien. Dat voelt heel erg onrechtvaardig.” Met de titel #groenlicht 
vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer 
pleegouders.  
 
De Week van de Pleegzorg (2 - 10 november) vraagt aandacht voor het belang van meer 
pleegouders. Op vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. 
Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst.  
 
Minder pleegouders, meer pleegkinderen  
 
Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en 
de juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. 
Vorig jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen al jaren 
toeneemt. In 2020 waren er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren.  
 
Pleegzorg Nederland: “We gaan als land op allerlei vlakken ontzettend goed, welvaart, economie, 
werkgelegenheid, maar op een of andere manier blijft pleegzorg een onderschoven kindje. Ik vind het 
onbestaanbaar dat door dit structurele tekort kinderen de dupe zijn. Elk kind verdient dezelfde kansen 
in het leven. We moeten er als samenleving voor staan dat we dit te allen tijde nastreven! In de eerste 
plaats door ouders te helpen met voldoende ondersteuning, maar als kinderen (tijdelijk) niet meer 
thuis kunnen wonen om wat voor reden dan ook, moeten we hen ook een stabiel thuis kunnen 
bieden.”  
Enver is actief binnen de regio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en is op zoek naar nieuwe 

pleegouders. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg organiseert Enver een 

informatiebijeenkomst op dinsdag 26 oktober en woensdag 24 november. Aanmelden voor de 

bijeenkomst kan via telefoonnummer 085 486 70 70 of e-mail pleegzorg@enver.nl. Meer informatie 

over pleegzorg is te vinden op www.enver-pleegzorg.nl 

http://www.enver-pleegzorg.nl/

