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NOVA VOOR DE MAAND               Februari       SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

 

Na de vakantie was iedereen weer lekker uitgerust om met de kinderen aan de slag te gaan en 

is er een goede start gemaakt met het nieuwe kalenderjaar. De eerste maand van 2019 zit er 

alweer bijna op! 

In deze periode worden bij de kinderen van de groepen 3 t/m 7 ook altijd de cito toetsen 

afgenomen. De leerkrachten bekijken de toetsen en analyseren deze. Daarna worden de 

resultaten met de ib’ers doorgesproken en de groepsplannen en de individuele plannen 

worden geactualiseerd. Dat is altijd een intensieve klus, maar erg belangrijk om weer zo goed 

mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van uw kind. Uiteraard is het voor de 

kinderen, maar ook voor de leerkracht best spannend hoe de resultaten zullen zijn. Er is de 

afgelopen periode hard gewerkt en het is prettig als deze inspanningen beloond worden. 

 

Agenda voor de maand februari 

 

01 Keuze-uur groepen 1/2 

05 O.R. vergadering om 20.00 uur 

08 Keuze-uur groepen 3/4 

18  Juf Anne komt vandaag wennen in groep D 

19 Inspectiebezoek 

20 De groepen 3 gaan vandaag naar de Ontdekhoek 

21  NOVA   

22 Start voorjaarsvakantie t/m 3 maart 

 

 

 

Thema Carnaval 2019  

Dinsdag 5 maart vieren wij Carnaval op de Poolster! We hebben deze dag een continurooster 

tot 14:00 uur. Dit jaar vieren we carnaval met als thema “Spetter, spatter, spater, lekker in het 

water”. Iedereen kan hier alle kanten mee op: zeedieren, watersport, alles uit sprookjes als 

“De kleine zeemeermin”, en zo verder. Laat je fantasie maar gaan!  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX30297560.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.de/vektor/kinder-werfen-schneeballe-aufeinander-vektor-4960768&docid=xZLhdCS8z7PO6M&tbnid=C98vPdA10i4n-M:&vet=10ahUKEwjEybL3nIHgAhWMZFAKHYIWDI8QMwhPKBIwEg..i&w=320&h=320&bih=703&biw=1520&q=cartoon sneeuwballen gooien&ved=0ahUKEwjEybL3nIHgAhWMZFAKHYIWDI8QMwhPKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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Even voorstellen… 
Beste ouders en verzorgers,  

Op 1 maart begin ik als leerkracht op basisschool De Poolster. Op 

maandag, dinsdag en woensdag zal ik de leerkracht van groep 1/2 D 

zijn. Op donderdag zal ik mijn collega’s vervangen in groep 5B en in 

groep 8B, zodat zij andere taken kunnen doen in de school. 

 

Graag stel ik mij kort aan u voor: 

Ik ben Anne Vernooij, 31 jaar en opgegroeid in Berkel en Rodenrijs. Afgelopen jaren ben ik 

kleuterjuf geweest op een Montessorischool in Zoetermeer. Misschien kennen jullie mij al via 

Scouting Berkel of Manege Lansbergen in Bergschenhoek.  

 

Eén van mijn eerste bijbanen was scholen bezoeken namens Bibliotheek Berkel. Ook heb ik 

gewerkt voor BSO Zus en Zo. Ik heb in beide functies altijd met heel veel plezier 

samengewerkt met de leerkrachten van De Poolster. Ik ben trots dat ik nu deel mag gaan 

uitmaken van dit leuke team. Mocht u vragen hebben, vanaf 1 maart ontvang ik u graag na 

schooltijd in ons klaslokaal. 

Tot ziens, juf Anne 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Dit rooster geldt voor alle RK basisscholen in Lansingerland en is zoveel als mogelijk afgestemd 

op de vakantie van het VO in de regio.  

 

Start schooljaar 2019-2020 maandag 02-09-2019 

Herfstvakantie  zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019 

Kerstvakantie  vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 05-01-2020  

Voorjaarsvakantie  vrijdag 21-02-2020 t/m zondag 01-03-2020  

Pasen    vrijdag 10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020 

Meivakantie   zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020  

Hemelvaart   donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020 

Pinksteren   maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-06-2020 

Zomervakantie  vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020  

 

Studiedagen Poolster woensdag 18-09-2019 

    vrijdag 24-01-2020 

    dinsdag 14-04-2020 

 

De nieuwe Poolsterretjes  

In februari starten er weer 2 nieuwe kinderen op de Poolster! 

We heten de nieuwkomers natuurlijk van harte welkom bij ons 

op school. 

 
Groep C Saar Overdevest   
Groep D Anouk van Campenhout  
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Vanuit de zorg 

Geen toetsen meer voor kleuters                           

Kleuters hoeven geen toetsen meer te maken. De ministerraad heeft 

ingestemd met het voorstel van minister Slob, Basis- en Voortgezet 

Onderwijs en Media. Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling 

van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. 

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen.   

De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit de 

leerlingvolgsystemen gehaald. Tegelijkertijd houdt een school wel de ruimte voor leraren om 

de ontwikkeling van kleuters op een andere manier te volgen. Leraren doen dit aan de hand 

van observaties, gesprekjes en het werken met ontwikkelingsmateriaal en gaan zo na hoe hun 

kleuters er nu voor staan. Scholen en leraren mogen zelf bepalen op welke manier ze dit 

willen doen. 

Op De Poolster volgen wij de ontwikkeling van de kinderen m.b.v. het observatieprogramma 

“Kijk”. De doelen die in “Kijk” staan beschreven zijn verwerkt in onze vijf themaplannen, 

zodat aan het einde van het jaar alle doelen zijn aangeboden. We registreren deze doelen per 

thema. Op deze manier hebben we het hele jaar door goed zicht op de ontwikkeling van alle 

kinderen. We krijgen zo genoeg informatie om de leerlingen op de juiste manier te kunnen 

begeleiden. Wanneer er naar ons idee geen goed beeld kan worden verkregen of wanneer wij 

twijfelen over de te nemen beslissing voor een kleuterverlenging, zal de intern begeleider een 

screening uitvoeren en worden de gegevens met elkaar vergeleken. 

Babygeluk 

Op woensdag 16 januari is Juf Sabine Kloeg bevallen van een wolk 

van een zoon, Timme! Juf Sabine is tot vorig schooljaar juf geweest 

op De Poolster, dus voor velen een bekende. Juf Sabine en haar 

Timme maken het goed. 

We wensen juf Sabine, haar man Arjan en grote zus Kiki veel geluk 

met de kleine bink.  

Ouder-enquête  

Binnenkort ontvangt u de inloggegevens van een enquête over onze school. We hopen dat 

heel veel ouders deze enquête willen invullen, zodat we een goed beeld krijgen over hoe u 

tegen de school aankijkt. Hoe meer respons, des te betrouwbaarder de uitslag. Natuurlijk is 

positieve respons fijn, maar ook kritiek helpt ons nog beter te worden. Alvast bedankt voor de 

moeite.  

De enquête is samengesteld door het team in samenwerking met de MR. 
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Op tijd komen 

We willen u nadrukkelijk vragen op tijd op school te zijn. De deuren van de 

groepen gaan om 8.30 uur dicht en dan begint de les. De lessen kunnen dan 

gewoon beginnen, zodat de lestijd optimaal benut kan worden. Uiteraard geldt 

dit niet in zeer uitzonderlijke gevallen met een specifieke reden, maar in de 

regel dient u zelf niet meer na half negen de groep in te gaan of in de groep te 

blijven hangen. We vragen hiervoor uw begrip en vooral medewerking. 

 

In de bovenbouw komen veel kinderen zonder ouderbegeleiding naar school. In het kader van 

de zelfstandigheid vinden wij dit een goede ontwikkeling. Wel merken we dat sommige 

kinderen die zelf naar school komen regelmatig te laat aankomen. Ook voor deze kinderen is 

het belangrijk dat zij voor 8.30 uur in de klas aanwezig zijn.  

Aan het eind van de dag stoppen de lessen om 15.00 uur. De kinderen ruimen dan hun 

materiaal op en halen hun jas. In de regel neemt dat een kleine vijf minuutjes in beslag. 

Sommige kinderen van de groep zijn hulpje. Als de kinderen gewoon doorwerken is dat ook 

in vijf minuutjes klaar. Het komt nog wel eens voor dat de kinderen het gezellig vinden om 

een tijdje in de groep te blijven hangen. Dat is natuurlijk alleen maar leuk, maar het is ook 

altijd op een moment dat u net haast heeft en buiten staat te wachten. Schroom niet (als er 

werkelijk haast is) om dan even naar binnen te lopen om te kijken wat de stand van zaken is. 

Er kan ook wel eens sprake zijn van een incident in de groep. Dat kan een reden zijn dat veel 

of alle kinderen wat langer dienen te blijven in de groep. Dit gebeurt natuurlijk nooit zomaar 

en vanuit pedagogisch oogpunt is het dan noodzakelijk de groep nog even bijeen te houden. 

Dit is alleen bij een incident het geval en zal dus incidenteel/sporadisch plaatsvinden. Dit 

laatste kan zeker ongemak geven, maar we hopen op uw begrip in het belang van de groep 

waar uw kind deel van uitmaakt. 

Wie heeft…… 

Voor in groep E een mooi, stevig en schoon stuk zeil. De huidige vloerbedekking in de groep 

is niet bestand tegen verf, zand, klei en water. Het gaat om een stuk van ongeveer 3 bij 3 

meter en een stuk van ongeveer 2 bij 1 meter. Kunt u ons hieraan helpen neem dan contact op 

met een van de leerkrachten van groep E. Zij zullen heel blij zijn met uw aanbod.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW6Jmcn4HgAhVLZlAKHQwxAEoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bslpboon.be/images/Infobrieven/Infobrief_januari_2018.compressed.pdf&psig=AOvVaw0NpqxZ3TgUndbZdHwcYFKr&ust=1548241480054959
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Ingezonden berichten (2) 

 

 DE STICHTING MUZISCHE VORMING  

BERKEL EN RODENRIJS 

zoekt per direct  

Programma Commissie leden 

 

Beste kunstliefhebbers, 

De Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs is al meer dan 35 jaar actief. Deze 

bestaat uit een groep vrijwilligers (ouders) en leerkrachten en organiseren voor de 

basisscholen in Berkel en Rodenrijs 2x per jaar theatervoorstellingen. Op deze manier 

proberen we bij de leerlingen interesse voor muziek, dans en andere podiumkunsten te 

wekken.  

 

Doordat een aantal mensen zijn gestopt omdat hun kinderen van de basisschool afgaan 

en door het toegenomen leerlingenaantal zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als lid 

van een programmacommissie (PC) organiseer je met 3 anderen voor groepen 1/2 of 3/4 

of 5/6 of 7/8 twee keer per jaar een voorstelling. Hier ben je 1 of 2 avonden per 

voorstelling kwijt (vergadering met je PC) daarnaast is er twee keer per jaar een plenaire 

PC vergadering met alle PC's en het bestuur. Verder afhankelijk van je beschikbaarheid: 

bijwonen van de voorstellingen die je organiseert en eventueel naar voorstellingen gaan 

die je wilt gaan boeken. Het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en 

voorstellingen te organiseren en te bekijken! 

Mocht je belangstelling hebben dan horen wij het graag! Voor meer informatie neem 

contact op met Sabine Vrijlandt via stmvberkel@gmail.nl of kijk eens op de website 

https://nl-nl.facebook.com/stmvberkel/    

Met vriendelijke groeten, 

St. Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs 

 

 

mailto:stmvberkel@gmail.nl
https://nl-nl.facebook.com/stmvberkel/
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Catechese  

Wat God zegt, gebeurt echt! 
 

Dit is het thema van de gezinsviering van 27 januari. 
Jezus, de Zoon van God, is in de wereld gekomen om de mensen de blijde Boodschap van 
Gods liefde te brengen.  
Zondag 27 januari om 11.00 uur kunnen jullie hier meer over horen tijdens de gezinsviering in 
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de 
muzikale invulling. Voor de allerkleinsten zal er crèche zijn. 
Jullie komen toch ook? 
De volgende gezinsviering zal zijn zondag 24 maart. Dan is het ook presentatieviering voor de 
kinderen die dit jaar hun eerste heilige communie gaan doen. 
 
 

 
 


