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NOVA VOOR DE MAAND                 April                   SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

Agenda voor de maand april 

 
01 Keuze-uur groep 3 & 4  
04        20.00 uur OR-vergadering 
11        20.00 uur MR-vergadering   
14         Paasontbijt, zie meer informatie in deze Nova 
15         Goede vrijdag. Paasweekend t/m 18 april  
18         Tweede paasdag.        
20         Afsluitingsavond van het project. In deze Nova leest u hier ook meer over  
22         Nova van mei  
25         Meivakantie t/m vrijdag 6 mei 

 
 

Nieuwe Poolsterretjes 

In april starten er weer nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom bij ons op school! 

A  Mees Bos 

  Olivia Zuijdendorp   

B  Guusje van Veen 

C   Sofie Bertens  

D  Mayra Polm 

E Annika Prinsloo  

 Jesper Maree   

Inschrijven broertjes/zusjes  

De inschrijvingen op De Poolster stromen binnen en hier 

zijn wij natuurlijk erg blij mee. Echter zorgt dit er wel voor 

dat er in sommige leeftijdsgroepen geen plek meer is voor 

nieuwe leerlingen. Wij willen daarom via deze weg nog 

eens benadrukken hoe belangrijk het is om 

broertjes/zusjes tijdig in te schrijven om een plekje op De 

Poolster te kunnen garanderen.  

Heeft uw kind een jonger broertje/zusje geboren in 2020 en staat deze nog niet 

ingeschreven op De Poolster? Vraagt u dan om een inschrijfformulier via de leerkracht van 

uw kind of mail naar: poolster@laurentiusstichting.nl.  
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Onderhoud schoolplein 

De afgelopen weken is er hard gewerkt op het schoolplein. Een aantal 
mensen verdient het hiervoor even in het zonnetje gezet te worden in deze 
Nova.  
Na een oproepje op Social Schools heeft de familie Paap een veegmachine 
ter beschikking gesteld.  
Onze vrijwilliger Ton heeft vele rondjes over de schoolpleinen gereden en 
dat heeft geresulteerd in een schoon plein, fijn!  
Daarnaast zorgt onze vrijwilligster Bep nog wekelijks voor onze planten.  
Het voorjaar is ook hier al goed terug te zien.  
Puur Tuin Hoveniers (tevens ouder van school) heeft op het kleuterplein 
weer nieuwe houtsnippers gestort, ook dit ziet er nu weer verzorgd uit.  
Heel erg bedankt voor ieders inzet!  

Opleidingen en cursussen 

Zoals u wellicht wel van ons weet, zijn we graag in ontwikkeling. Naast het teamtraject ‘De 
Positieve School’ zijn er ook diverse collega’s die een andere cursus/opleiding (gaan) volgen. 
Zo is er een viertal collega’s die zich gaat specialiseren op het gebied van 
talentbegeleiding/hoogbegaafdheid. Dit is belangrijk, omdat er de komende jaren een aantal 
collega’s met deze expertise met pensioen gaat.  
Een groep van 20 collega’s gaat de cursus ‘coachend begeleiden’ volgen. Deze cursus is 
gericht op het (nog beter) begeleiden van stagiaires. Ook dit is heel belangrijk, want in de tijd 
van lerarentekort, willen we stagiaires natuurlijk zo goed mogelijk klaarstomen voor ons 
mooie vak.  
Twee collega’s hebben onlangs een cursus ‘bewegend leren’ gevolgd. De opgedane kennis 
wordt uiteraard gedeeld binnen het team. Hiernaast worden er regelmatig eendaagse 
cursussen gevolgd door collega’s.  
Fijn om te zien dat ons team zo gemotiveerd is om te blijven ontwikkelen in het belang van 
ons onderwijs en uw kind(eren).   
 

Nieuwe collega groep D 

Mijn naam is Esther Hollenberg. Ik ben sinds 17 maart de (tijdelijke) 
leerkracht van groep D. Ik heb 4 kinderen (waarvan 3 op deze school) en 
mijn eigen bedrijf waar ik de afgelopen jaren heel druk mee ben geweest. 
Na 3 jaar uit het onderwijs te zijn geweest ging het toch weer kriebelen. 
Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik nu weer lekker aan de gang kan op 
De Poolster. Ik heb vooral ervaring in de midden- en bovenbouw, maar 
na de eerste dagen in groep D voel ik me al helemaal thuis! 
In mijn vrije tijd sport ik en wandel ik graag met onze hond Luna. Ik hou 

erg van geschiedenis en dit vind ik op school dus ook heel leuk om les over te geven. 
Ik hoop op een gezellige en leerzame tijd in groep D. 
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Paasontbijt 

Donderdag 14 april hebben wij op school een gezellig paasontbijt. Alle kinderen ontbijten op 
school, in hun eigen klas.  
De kinderen nemen van thuis hun eigen bord, beker, bestek, eierdop en een hard gekookt 
eitje mee (voor wie er trek in heeft). Het is fijn als u de meegenomen spullen van naam 
voorziet. Wilt u uw kind ook een plastic tas meegeven, alles gaat ongewassen mee naar huis!  
De rest van het ontbijt wordt verzorgd door de ouderraad.  
Heeft uw kind een allergie, bespreek dat nog even voor de zekerheid met de leerkracht.  
Er is GEEN continurooster. Denkt u er deze dag aan 
om wel gewoon een tussendoortje en eventuele 
lunch mee te geven.  
We maken er een gezellig paasfeest van!  
 

 

Talentenuur groep 5 t/m 8  

In de groepen 1 t/m 4 bieden we de kinderen 

al jarenlang een aantal keer per jaar het 

zogenaamde “keuze-uur” aan. Gedurende 

deze middagen gaan kinderen, onder leiding 

van een leerkracht of hulpouder, aan de slag 

met activiteiten zoals: pannenkoeken bakken, 

leren programmeren, patat bakken, 

timmeren e.d.  

We zijn op de achtergrond bezig om, in navolging op het keuze-uur, een talentenuur te 

organiseren voor de groepen 5 t/m 8. De naam zegt eigenlijk al genoeg. We hopen de 

kinderen inzicht te geven in waar zij goed in zijn of waar zij goed in kunnen worden.  

Vanaf volgend schooljaar hopen wij dit talentenuur een aantal blokken gedurende het 

schooljaar aan te bieden. Een blok zal bestaan uit 3 talentenuren waarbij de kinderen 

werken aan een activiteit naar keuze. De kinderen kiezen waar hun interesse ligt en zoeken 

tijdens deze 3 lessen uit of hier inderdaad hun “talent” en/of plezier ligt. In het volgende 

blok kunnen zij dan weer voor een andere activiteit kiezen.  

Dit schooljaar zullen we als “proef” alvast een blok laten plaatsvinden. Op woensdag 11-5, 

18-5 en 25-5 zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de slag gaan met de eerste 

talentenuren op De Poolster. Binnenkort mogen de kinderen hun voorkeursactiviteiten 

opgeven. Hierbij kan gedacht worden aan: striptekenen, Heel Holland Bakt, ICT: daar kun je 

wat mee, sieraden maken, singer/songwriter worden, dansen, schilderen e.d.  

De activiteiten zullen begeleid worden door (vak)leerkrachten en externen i.c.m. 

hulpouders. Hierover ontvangen betreffende groepen binnenkort meer informatie.  

We zien heel erg uit naar deze talentenuren en we hopen dat de kinderen er net zo 

enthousiast van worden als wij.  
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Project  

Van woensdag 30 maart tot en met woensdag 20 april gaan we met al 
onze Poolsterretjes een "reis om de wereld" maken tijdens de 
projectweken. Op woensdag 30 maart worden de projectweken 
feestelijk geopend met alle kinderen. Met juf Kim hebben de kinderen 
dan ook al hard geoefend met de "Wereldbeat", het openingslied 
waarmee we van start gaan met onze "reis om de wereld"!  
Tijdens de projectweken werkt elke groep aan een eigen continent of land. We gaan 
inzoomen op de cultuur: hoe wonen, werken, leven en eten de mensen daar? Welke taal 
spreken ze? Maar ook zullen de kinderen leren over de natuur: welk klimaat heerst er en 
welke dieren leven er? Naast de lessen van de leerkrachten, krijgen alle kinderen ook een 
dans –of muziekworkshop van Jay's Place.  
We hebben een aantal aanmeldingen van ouders mogen ontvangen die iets in de klas willen 
vertellen over een ander land, superleuk! Meldt u zich ook aan via femkeb@depoolster.nl?  
 

Op woensdagochtend 20 april zullen de kinderen een ronde door de school maken om te 
kijken wat er in elke groep is gedaan en geleerd tijdens het project. Ze maken dan letterlijk  
“een reis om de wereld”. De jonge kinderen zullen dit samen met een leerling uit een hogere 
groep doen.  
Naast deze afsluiting voor de kinderen zal er ook weer de mogelijkheid zijn voor u als 
ouder/verzorger om een blik in de klas te werpen. De afsluiting van de projectweken is op 
woensdagavond 20 april van 18.00 uur tot 19.30 uur (we hanteren een vrije inloop, zo hopen 
we de drukte een beetje te kunnen spreiden). Graag willen wij u als ouder(s) samen met uw 
kind(eren), uitnodigen om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren). Dit jaar nog 
even geen opa’s, oma’s, ooms en tantes. Uw kind zal daarbij zelf optreden als gids, en zal u 
graag willen laten zien wat er tijdens de projectweken allemaal is geleerd en gedaan. 
In de klas kunt u ook de gemaakte portretfoto's bekijken. Deze zijn te koop voor 2,50 euro. 
Nadat u in de klas een kijkje heeft kunnen nemen, is er die avond op het schoolplein 
koffie/thee en wat lekkers te koop. Voor ieder schoolgaand kind is er een gratis limonade-
bon beschikbaar. Deze bon kunnen de kinderen op de avond zelf ophalen in hun eigen 
groep. Daarnaast zal er ook een grabbelton zijn, waarin een cadeautje gegrabbeld kan 
worden voor een klein bedrag. Het is dus erg handig als u deze avond wat kleingeld 
meeneemt! De gehele verkoopopbrengst van de avond zal gaan naar giro 555, ten behoeve 
van de mensen in Oekraïne. Wij hopen op een leuke en leerzame "reis om de wereld" en 
hopen u allemaal te mogen verwelkomen op de projectavond!  
 

Babynieuws! 

Wederom lagen er vorige week stroopwafels in de 

teamkamer. Wat blijkt, ook juf Mandy is in verwachting! 

Samen met haar partner Jeroen verwacht zij in september 

haar eerste kindje. Juf Mandy zal nog 1 week van het 

nieuwe schooljaar werken en daarna zal zij van haar verlof 

gaan genieten. Voor nu wensen we haar een heel fijne 

zwangerschap toe. 

mailto:femkeb@depoolster.nl
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Ingezonden berichten (3) 

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:  30 maart om 13.30  (Groep 3 t/m 6) 

                En 14.30 (Groep 7/8)   of vanaf:   

2 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   

6 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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