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NOVA VOOR DE MAAND              Oktober      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

Agenda voor de maand oktober 

02  Opening Kinderboekenweek ‘Reis mee’.   

04  Dierendag 

  Uitlaatklep 1B 

05   Dag van de leraar  

09  Boekenmarkt van 12.15 tot 13.15 uur. 

10  De kleutergroepen bezoeken de voorstelling ‘Reismuis’ vanuit   

                        de muzische vorming.  

  20.00 uur OR-vergadering  

11  Afsluiting Kinderboekenweek (Onthulling nieuwe Poolstershirt!) 

  Keuze-uur groepen 1-2 

15  20.00 uur MR-vergadering 

19 t/m 27  Herfstvakantie  Let op: 26 oktober gaat de Wintertijd in! 

28  Deze week luizenpluizen. 

31  Nova   

 

Kinderboekenweek / Jubileum De Poolster 

Zoals u in diverse berichten op Social Schools hebt kunnen lezen worden er de komende 

weken activiteiten georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek 2019. Hierbij valt te 

denken aan een boekenmarkt, voorleeswedstrijd en een fietsversierwedstrijd. Op vrijdag 11 

oktober 2019 zullen wij de Kinderboekenweek gezamenlijk op het schoolplein afsluiten. We 

willen echter nog een feestelijkheid vieren tijdens dit samenzijn. De school bestaat dit jaar, 

om precies te zijn op 1 augustus 2019, namelijk 45 jaar! Dit willen we niet zomaar voorbij 

laten gaan en daarom hebben we, zoals u heeft kunnen lezen, nieuwe Poolstershirts laten 

ontwerpen. Op vrijdag 11 oktober sluit ook de flesseninzamelingsactie waarmee geld 

opgehaald wordt voor deze nieuwe shirts. Vanaf 14.00 uur zullen we met elkaar stilstaan bij 

dit jubileum en zal ieder kind in zijn/haar nieuwe Poolstershirt op het schoolplein aanwezig 

zijn. Dit is voor ons tevens een mooi moment om een nieuwe Poolsterfoto te maken vanuit de 

lucht. U bent na dit moment van harte welkom op het schoolplein om dit feestje en tevens de 

afsluiting van de Kinderboekenweek met ons mee te vieren. Wel willen we u vragen om 

buiten het hek te wachten, zolang deze gesloten is. We willen graag met alle Poolsterretjes en 

teamleden op de luchtfoto in ons nieuwe shirt.  
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    De nieuwe Poolsterretjes  

In oktober worden er weer Poolsterretjes 4 jaar. We 

verwelkomen ook een aantal nieuwkomers in andere 

groepen. Welkom bij ons op school allemaal! 

 

A Lynn Koop     5B Lucas Baljon 

B Vesper Huisman    7A Thijmen Baljon   

D Jaylee Clarijs   

E  Ayala Olivieira      

 

Studiedag 

Op de studiedag van woensdag 18 september 2019 hebben we met het hele team de puntjes 

weer even op de welbekende i gezet. Zo hebben we naar alle schoolresultaten van vorig 

schooljaar gekeken, maar ook vooruitgekeken naar waar we ons komend schooljaar op willen 

gaan richten. Dit alles staat in samenhang met de weg die we als school zijn ingeslagen om bij 

alle kinderen te komen tot het ontwikkelen van een groei mindset.  

Waar hebben we het dan ook alweer over? 

Om het ontwikkelen van een groei mindset te stimuleren is het van belang om aandacht te 

besteden aan de volgende 8 basisprincipes:  

1. Jezelf als rolmodel  

Jezelf als voorbeeld zien en daar hoort voorbeeldgedrag bij.  

2. Gebruiken van groeitaal 

Ik kan het nóg niet in plaats van ik kan het 

niet.  

 

 

3. Complimenten geven 

Het geven van positieve feedback en complimenten dragen bij aan 

een groei mindset.  

We geven feedback op het gedrag (proces), niet perse op resultaat. 

4. Fouten maken  

Het maken van fouten is essentieel binnen een leerproces. Hierbij is 

het proces belangrijker dan het resultaat. Fouten maken moet je 

leren! 
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5. Breinologie 

Om het brein optimaal te kunnen laten functioneren is het belangrijk om de volgende 6 

principes in een les aan bod te laten komen: Emotie, Herhalen, Zintuiglijk rijk, Voortbouwen, 

Focus en Creatie. Dit noemen wij `alle 6 in de les`. Tijdens de studiedag hebben we gekeken 

hoe we deze principes in een rekenles het beste tot hun recht kunnen laten komen. 

 

6. Uitdagingen aangaan 

Om kinderen zich bewust te maken van het eigen 

leerproces werken wij op De Poolster met de bij jullie 

welbekende 3 landen: Makkie-, Lef-, Paniekland. De 

kinderen oefenen om zichzelf n.a.v. het lesdoel in één 

van de 3 landen te plaatsen. Dit doen zij door goed bij 

zichzelf te raden te gaan in welk land zij zich bevinden 

bij aanvang van een les. Wanneer een kind in Lefland 

“zit”, durft het de uitdaging aan te gaan en komt het kind 

tot leren. Een kind dat in Makkieland zit, leert niet omdat de leerstof te makkelijk is. Een kind 

dat in Paniekland zit, leert niet omdat er paniek ontstaan is in het brein. Belangrijk is dat we 

de kinderen vervolgens de juiste `tools` aanleren, waarmee zij weer tot leren (in Lefland) 

kunnen komen en leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. 

7. Strategieën 

Het helpen van anderen en luisteren naar andere 

manieren/strategieën, daar leer je van!  

 

8. Doorzetten 

Soms moet je door een leerkuil heen om bij je gestelde doel te 

komen. Hiervoor is doorzettingsvermogen nodig. 

 

In de gehele school zult u deze acht principes in verschillende 

vormen terugzien. Vraag er ook gerust eens naar bij uw 

kind(eren). Zij kunnen u waarschijnlijk nog veel meer 

vertellen! 
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Fietsenstalling 

Wellicht ten overvloede willen we u er nogmaals op wijzen hoe de 

fietsenstallingen gebruikt moeten worden. De fietsen van de leerlingen 

dienen ten alle tijden geplaatst te worden in de daarvoor bestemde 

fietsenstalling (zoveel mogelijk in de rekken) achter de school. De kleine 

fietsenstalling bij het toegangshek van de school is bedoeld voor fietsen 

van teamleden en (hulp)ouders. Deze fietsenstalling is niet toereikend om 

ook fietsen van leerlingen te kunnen stallen. We zien nog zeer regelmatig 

dat kinderen hier toch, uit gemak, hun fiets plaatsen. We vragen u om dit 

met uw kind te bespreken en de fiets van uw kind(eren) te laten plaatsen in 

de daarvoor bestemde fietsenstalling, ook al zet u uw fiets bij de andere 

stalling neer.  

 

Oude kleding/Batterijen/Cartridges 

Velen van u brengen regelmatig zakken met oude kleding (in de blauwe bakken op het 

schoolplein), batterijen (in de bak in het halletje van de hoofdingang) of lege cartridges (bij 

conciërge Elly Goedegebure) naar school. Hier zijn we u erg dankbaar voor!  

We ontvangen voor het inzamelen van deze materialen een vergoeding. Dit kan op jaarbasis 

aardig oplopen en we kopen hier dan ook materiaal voor dat in de groepen ingezet kan 

worden. Zo hebben we het afgelopen schooljaar ruim €125 ontvangen van Stichting Stibat 

voor het inzamelen van de lege batterijen. Van dit geld hebben we een houten, interactieve 

klankstempelset, Kiene Klanken, aangeschaft voor de kleutergroepen.  

Zoals u begrijpt zijn dit voor ons heel fijne extraatjes en we vragen u dan ook vooral om 

hiermee door te gaan .  

 

Moestuin kleuterplein 

Iedere maand wordt er door een 

welwillende groep ouders oud-papier 

opgehaald. De opbrengst hiervan is 

aanzienlijk. Voor dit geld wordt samen 

met de ouderraad een bestemming in en 

rond de school bedacht. Zo is daar 

bijvoorbeeld eerder de lichtinstallatie in 

de aula mee aangeschaft. Dit jaar is er 

voor gekozen een heuse moestuin op het 

kleuterplein aan te leggen. Flip van Dijk 

van Tuinen Enzo heeft deze klus op zich 

genomen. We zijn superblij met het 

resultaat! De moestuin is een uitbreiding 

op de eerdere toevoegingen op het 

kleuterplein (buitenkeuken, wasstraat e.d.).  

We hopen met deze moestuin veel groene vingers te stimuleren!  
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Ingezonden berichten (5) 

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms ook best 

lastig. Daarom is er de landelijke Week van de Opvoeding. Maandag 7 

oktober tot en met zondag 13 oktober staat in het teken van opvoeden en 

ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden 

staan er niet alleen voor. De landelijke Week van de Opvoeding draait om 

ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, mede-opvoeders 

en professionals. 

 

Ook in Lansingerland organiseren we een aantal interessante en leuke 

activiteiten. Een interactief scheidingstheater, lezingen van bekende opvoeddeskundigen, een 

workshop van de Club voor de Relaxte Moeders, een ouderavond over verleidingen in de pubertijd… 

Zijn dit onderwerpen die u aanspreken? Kom dan naar de diverse activiteiten die worden 

georganiseerd tijdens de Week van de Opvoeding van 7 tot en met 13 oktober 2019! In het kader van 

het thema ‘durf te vragen!’ vinden er overal in de gemeente boeiende lezingen, workshops en 

voorstellingen plaats over zaken die voor gezinnen herkenbaar zullen zijn. Kijk voor het complete 

aanbod op www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding en meldt u snel aan! En wacht niet te lang, 

want vol=vol! 

 

Opgroeien is niet altijd makkelijk! 

Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, 

meer grip krijgt op eigen emoties en angsten en op een fijne manier met andere 

kinderen en volwassenen kan omgaan. Kortom dat je kind positief in het leven staat en 

zich lekker in zijn vel voelt! 

Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale 

Vaardigheden, Weerbaarheid, Faalangst, Omgaan met Scheiding van je ouders, Omgaan 

met Emoties en nog veel meer! 

Wilt u meer informatie? 

Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/ , of neem 

contact op met coördinator 

Charlotte Vermerris via c.vermerris@kwadraad.nl   of  tel. 06 40715256 

  

Namens de gezamenlijke aanbieders, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/
mailto:c.vermerris@kwadraad.nl
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Wil je ook leren schaatsen? Of kan je het al en wil je het (nog) beter leren? 

Bij Schaatsvereniging Lansingerland kan je op zaterdagmiddag 4 gratis 

proeflessen meedoen; onder begeleiding van enthousiaste en gediplomeerde 

jeugdtrainers! 

Langebaanschaatsen: Schaatsbaan de Uithof in Den Haag 

Zaterdagmiddag: 17.15 - 18.15 uur op het ijs. 

Onze eerste les start op zaterdag 5 oktober 2019. 

Heb je zelf geen schaatsen? Geen probleem! Die regelen wij voor je.  

Kosten zijn 20 euro voor 4 keer. Maar voor de eerste 40 aanmeldingen is het 

helemaal gratis! 

Meld je aan via: kids@schaatsvereniginglansingerland.nl  

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar 

heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!  

Wat betaalt dit fonds? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of attributen 

die nodig zijn.  

 

Hoe vraag je aan? 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een 

intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van 

het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 

schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.  

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht met 

intermediairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kids@schaatsvereniginglansingerland.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
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