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NOVA VOOR DE MAAND              april       SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

Agenda voor de maand april 

01  Paasontbijt, zie info verderop in de Nova. 
02   2 t/m 6 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Pasen + Studiedag 
07   Start inschrijving oudergesprekken via Social Schools voor de groepen 1 t/m 7. 

     Start projectweken `Techniek`. 
08   Vandaag is er weer overblijf van 12.00 tot 13.00 uur. 

    De groepen 3 t/m 8 gymmen allemaal weer in de Sterrenhal. 
    OR-vergadering om 20.00 uur. 

09      Groepen 3 t/m 7 krijgen de uitdraai van de Cito-grafieken mee naar huis.  
12     Om 17.00 uur sluit de inschrijving voor de oudergesprekken. 
14     Ontruimingsoefening 
15   Oudergesprekken 1 voor de groepen 1 t/m 7. 
19   Oudergesprekken 2 voor de groepen 1 t/m 7. 
20    Cito-Eindtoets t/m 22 april voor de groepen 8. 
22   MR-vergadering om 20.00 uur. 
27   Koningsdag, de kinderen zijn vandaag vrij. 
28   Afsluiting projectweken `Techniek`. 
30   Nova 
      Start meivakantie t/m 16 mei.    

 
 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In april worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.   

Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst bij ons op school! 

A  Jim Wisselaar 

  Maeli Roodbeen 

B  Chloë Hulst 

D  Dilara Demir 

E  Sanne Willems 

  Duuk van Baarle 

Inschrijvingen broertjes/zusjes 

Denkt u eraan om broertjes/zusjes in te schrijven? 
De inschrijving voor kinderen geboren t/m 2018 is inmiddels gesloten.  
Voor kinderen geboren in 2019 hebben wij nog plaats!  
U kunt een inschrijfformulier aanvragen via de groepsleerkracht of het MT. 
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Paasontbijt 

Donderdag 1 april hebben wij op school een gezellig paasontbijt. Voorgaande jaren zorgde 
de OR altijd voor een lekker ontbijtje. De aanwezigheid van corona in Nederland en het risico 
op besmettingen maakt dat we terughoudend moeten zijn. Het samen delen van eten 
vinden wij op dit moment niet verantwoord. Dit jaar vragen wij u daarom om uw kind(eren) 
zelf een lekker ontbijtje mee naar school te geven.  
Om te voorkomen dat er al te grote verschillen ontstaan tussen wat de kinderen als 
paasontbijt meekrijgen naar school willen wij u vragen om uw kind(eren) het volgende mee 
te geven: 
 

• Brood/broodjes en/of een croissantje 

• Broodbeleg het liefst gezond, maar er mag ook iets zoets op 

• Een gekookt eitje (als uw kind dat lekker vindt) 

• Eierdopje 

• Beker 

• Bord 

• Theelepel 

• Plastic tasje 
 
We willen u vragen uw kind(eren) geen snoep en/of chocola mee te geven. De OR zorgt voor 
een lekkere verrassing bij het ontbijt. Drinken voor tijdens het ontbijt wordt ook door de OR 
verzorgd. Wij zorgen uiteraard voor gezellig gedekte tafels en besteden aandacht aan de 
katholieke achtergrond van het paasfeest.  
 
Het is in de onderbouw fijn als u de trommel voor het Paasontbijt markeert en het bord en de 
beker van naam voorziet. Geef uw kind(eren) een plastic tas mee voor het bord/de beker, 
deze gaan ongewassen mee naar huis. Denkt u er deze dag ook aan om gewoon het 
tussendoortje en de lunch mee te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 

De OR en team De Poolster 

Hoofdluis 

 
 
 
 
 
 
Er is in verschillende groepen weer hoofdluis geconstateerd. Wilt u eraan denken uw 
kind(eren) regelmatig zelf te controleren op deze kriebelbeestjes. Wanneer uw kind(eren) 
onverhoopt toch `visite` heeft, geef dit dan even door aan de groepsleerkracht(en).  
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Project ‘Ontdek het zelf!’ 

Vanaf woensdag 7 april starten we met het schoolproject van dit jaar op De Poolster. Drie weken 
lang duiken de kinderen in de wereld van techniek en gaan ze aan de slag met leuke, uitdagende 
opdrachten rondom dit thema. Naast de lessen van hun eigen leerkracht, krijgen de kinderen ook 
een inspirerende les van een gastdocent. 
 
Voorgaande jaren werd u als ouder uitgenodigd op school voor de afsluitende 
"kijkavond". Tijdens deze avond kreeg u een kijkje in school en kon u met eigen 
ogen zien wat de kinderen hebben geleerd en gedaan tijdens de projectweken. 
Helaas zal deze avond dit jaar niet door kunnen gaan i.v.m. de coronamaatregelen. 
Uiteraard kunt u wel regelmatig een berichtje van de leerkracht verwachten op 
Social Schools, zodat u toch een beetje mee kunt genieten. 
 
We kijken uit naar drie leuke en leerzame projectweken! 
 

Ontwikkelgesprek 

Net als na de vorige schoolsluiting, zijn de leerkrachten afgelopen weken vooral bezig geweest ervoor 
te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas. Het was heel belangrijk om eerst aandacht te 
besteden aan het sociaal-emotionele aspect. Denk hierbij aan aandacht voor ieder kind, maar ook 
zeker voor de groepsvorming. Het toetsen van de leerlingen is daarna pas aan bod gekomen.  
Een betrouwbaar beeld van ontwikkeling en mogelijkheden is altijd belangrijk, maar zeker dit jaar, na 
een lange periode van thuiswerken.  
In de afgelopen 3 weken zijn de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Juist nu is de waarde 
van deze toetsen groot. Niet om uw kind in een hokje te plaatsen, maar om te zien waar de kinderen 
nu staan. Wat is de nieuwe beginsituatie? Heeft uw kind in de afgelopen tijd sprongen gemaakt en/of 
is er op een ander gebied misschien juist minder groei?  
In de media ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand. We vinden het juist belangrijk om 
in te zien dat kinderen ook veel geleerd hebben tijdens de periode van de schoolsluiting. Het telkens 
spreken over achterstanden verhoogt onnodig de druk. Laten we trots zijn op wat er mogelijk is 
gemaakt! We gaan niet uit van leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de leerlingen er nu voor 
staan en werken van daaruit verder aan de ontwikkeling.  

 
 
Op 9 april ontvangt u de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen. In het 
ontwikkelgesprek zal de leerkracht(en) u verdere toelichting geven over de 
ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit gesprek zullen we met elkaar bekijken 
aan welke doelen we in de komende periode zullen gaan werken.  
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Ingezonden berichten (3) 
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Hallo lieve basisschoolkinderen en ouders,    

Tennissen is geweldig! Vraag dat maar eens aan iemand die het doet.  

 

Kiki Bertens, Serena Williams, Suzan Lamens, Roger Federer, Rafaël Nadal en Novak Djokovic.  

Ken je die namen? Het zijn echte tennis-toppers.   

Wisten jullie dat jullie dat ook kunnen doen?  

Je kunt namelijk op een leuke manier kennis maken met tennissen bij TOGB  

Onder leiding van een gediplomeerde tennisleraar en enkele 

vrijwilligers worden er voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8, tennislessen gegeven.  

Op woensdagmiddag (les) en zaterdagochtend (emmeren) staan deze mensen voor jullie klaar.  

Wij spelen bij TOGB géén competitie. Wel is er ieder jaar ons geweldig 

gezellige onderlinge jeugdtoernooi.  

Ben je nieuwsgierig geworden?  

Kom dan gratis meedoen met de instuif op:         
 

31 maart om 13.30 uur: groep 3 t/m 6  
                                        om 14.30 uur: groep 7 en 8 
 

Of vanaf 3 april, want dan is het elke zaterdagochtend emmeren voor de jeugd.  

Groepen 3 t/m 6 van 10.00 uur tot 11.00 uur o.l.v. Letty  
Groepen 7 en 8 van 11.00 uur tot 12.00 uur o.l.v. Letty   
  

7 april, Elke woensdagmiddag gratis groepslessen  

Groepen 3 t/m 6 van 13.30 uur tot 14.30 uur o.l.v. Letty  
Groepen 7 en 8 van 14.300 uur tot 15.30 uur o.l.v. Letty   
  
              We hopen je graag te zien. Je zult er geen spijt van krijgen!  

         Kijk op https://tennis.togb.nl/  
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Omgaan met pubers 

 
 
 

Kwadraad en CJG Lansingerland organiseert de cursus Omgaan met pubers. 
Heb je een puber in huis? Een kind tussen de 11 en 15 jaar? In deze jaren 
verandert in korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan 
vragen oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het prettig om met andere 
ouders hierover te praten. Jij ook? Misschien is de cursus Omgaan met pubers 
dan iets voor je. 
 
De cursus zal online gegeven worden. Je logt in via een link die je vlak voor aanvang 
per email krijgt toegestuurd. 
Enkele dagen voor aanvang krijg je informatie over Google Meet, het programma 
waarmee gewerkt wordt. 

• Voor wie: ouders met pubers tussen de 11 en 15 jaar, woonachtig in 
Lansingerland 

• Wanneer: 12, 19 april, 10, 17 en 31 mei 2021 
• Waar: online 
• Tijd: 19.30 - 21.30 uur 
•  

Aanmelden? 
 
Stuur een mail naar: c.vermerris@kwadraad.nl onder vermelding van: 

• Cursus omgaan met Pubers 
• Naam ouders en kind 
• Geboortedatum kind 
• Woonplaats 
• Emailadres en telefoonnummer 

mailto:c.vermerris@kwadraad.nl

