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NOVA VOOR DE MAAND               februari       SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 
Wat fijn dat u onze nieuwsbrief ook deze maand weer leest, veel leesplezier gewenst! 

 

Op de studiedag van 15 januari zijn we met het team online gestart met het driejarig traject `De 

positieve school`, waarover we u eerder hebben bericht in de Nova. De eerste module ging over 

`positieve psychologie & sterke punten` en de tweede module over `positieve emoties & veerkracht`. 

Het leek me heel toepasselijk en leuk om u, in deze tijd, een stukje mee te nemen in de theoretische 

achtergrond van het traject. 

   

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar positieve emoties. Barbara Fredrickson is op 

dit gebied de bekendste wetenschapper. Zij heeft aangetoond dat positieve emoties je blik 

verruimen en je ontwikkeling stimuleren. Positieve emoties zijn heel persoonlijk. Wat de één grappig 

vindt, vindt de ander flauw. Positieve emoties vallen of staan met de manier waarop je dingen 

interpreteert. Voel je je aangevallen door kritiek of ben je dankbaar voor de tips. De meest 

voorkomende positieve emoties zijn: vreugde, dankbaarheid, sereniteit, belangstelling, hoop, trots, 

plezier, inspiratie, verwondering en liefde. 

 

 

Het onderzoek van Fredrickson is samen te vatten in zes wetenschappelijk onderbouwde feiten: 

1. Positiviteit voelt goed         

    Heel vanzelfsprekend, maar positieve emoties geven je een goed gevoel. 

2. Positiviteit verbreedt je blik     

    Positieve emoties verruimen letterlijk en figuurlijk je blik.   
3. Positiviteit werkt opbouwend  

    Alle kleine positieve ervaringen samen zorgen voor een blijvende verandering en laten je groeien  

    op allerlei gebieden. 

4. Positiviteit remt negativiteit af 

    Positieve emoties kunnen de effecten van negativiteit verminderen. 

5. Positiviteit heeft een omslagpunt 

    Onderzoek wijst uit dat het omslagpunt voor positieve emoties ligt op 2,9013 staat tot 1. Dit houdt  

    in dat tegenover 1 negatieve emotie 3 positieve emoties moeten staan om te kunnen floreren. 

6. Je kunt positiviteit vergroten 

    Positiviteit kun je op veel manieren laten groeien. 

    Bijvoorbeeld door: mindfulness & meditatie, het vermenigvuldigen van vriendelijkheid, de natuur 

    in gaan, focus leggen op sterke punten, dankbaarheid tonen, positieve momenten koesteren etc. 

 
Het is belangrijk om te investeren in positieve emoties. Leerlingen staan dan meer open om te leren 

en kunnen zich optimaal ontwikkelen. 
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Leren is groeien en gaat gepaard met veel emoties. Frustratie als iets nog niet lukt, teleurstelling als 
een resultaat tegenvalt, angst om uitdagingen aan te gaan, stress door onzekerheid. Het hoort er 
helaas allemaal bij, het is een kwestie van vallen en opstaan. Veerkracht is hierbij het sleutelwoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen heeft een voorraadje veerkracht nodig. Veerkracht gaat over het vermogen om te gaan met 
problemen en de draad weer op te pakken. Het dealen met tegenslag en er sterker uitkomen dan je 
was. Veerkracht gaat ook over groeien en jezelf ontwikkelen in aanwezigheid van uitdagingen.  
Dr. Karen Reivich doet wetenschappelijk onderzoek naar veerkracht. Door bewust aandacht te geven 
aan een aantal factoren bouw je hier structureel aan. 
 
Zorg voor positieve emoties    
Maak plezier, laat kinderen zich trots en geliefd voelen, geef hoop, prikkel nieuwsgierigheid….. 
Focus op sterke punten         
Benoem, stimuleer en complimenteer zoveel mogelijk op sterke punten. 
Versterk emotieregulatie      
Leer kinderen hoe ze hun emoties kunnen reguleren. 
Werk aan impulscontrole      
Leer kinderen hoe ze hun impulsen kunnen controleren. Eerst denken, dan doen. 
Stimuleer optimistisch denken 
Leer kinderen hoe ze negatieve gedachten kunnen ombuigen naar positieve gedachten (de Leerkuil) 
Maak oorzaak en gevolg duidelijk 
Leer kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel in problemen, waarbij ze leren 
problemen niet als permanent maar tijdelijk te zien. Niet groter maken dan het is. 
Stimuleer empathie 
Leer kinderen hoe ze verbaal en non-verbaal anderen kunnen `lezen` en hoe ze zich in kunnen leven 
in de gevoelens van een ander. 
Bouw vertrouwen in eigen kunnen op 
Daag leerlingen uit en zorg voor voldoende succeservaringen. Kinderen ervaren zo dat inspanning 
leidt tot een positief resultaat. 
Stimuleer een groeimindset 
Help een overtuiging te ontwikkelen bij kinderen dat ze altijd een beetje beter in iets kunnen 
worden. Fouten maken is gezond. 
 
Met het team proberen we deze theorieën te koppelen aan de praktijk en vorm te geven binnen De 
Poolster. Dit betekent natuurlijk niet dat we kinderen nooit meer zullen waarschuwen en/of 
corrigeren. Om hier een juiste balans in te vinden zodat kinderen op De Poolster kunnen floreren, 
worden we tijdens dit gehele traject begeleid door Floor en René van Het Talentenlab.   
 
Wil je inspiratie opdoen? Kijk dan eens op www.depositieveschool.nl of op www.hettalentenlab.nl 
Wil je weten hoe jouw positiviteitsratio op dit moment is?  
Ga dan naar www.positivityratio.com en doe de test! 

http://www.depositieveschool.nl/
http://www.hettalentenlab.nl/
http://www.positivityratio.com/
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Agenda voor de maand februari 

03  MR vergadering via Microsoft Teams om 20.00 uur. 
08 Hopelijk mogen onze deuren weer open vandaag! 
16   Het geplande continurooster komt te vervallen er is gewoon les tot 15.00 uur.  
17 Aangepaste carnavalsviering, informatie volgt. 
18 Nova 
  Start voorjaarsvakantie tot en met 28 februari. 
 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In februari worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Zij zullen na de lockdown starten bij ons op school.  

Welkom allemaal! 

A Demian Rost van Tonningen 

C  Olivier Blok 

D  Finn van Dalen 

D  Nero Schmitz  

 

Carnaval 

Op de Poolster is het traditie om met alle 

Poolsterretjes uitgebreid Carnaval te vieren.  

Een groots feest in de Sterrenhal is dit jaar helaas 

niet mogelijk. Toch maken wij er, in de eigen klas van 

uw kind, graag een gezellig feestje van! Dit doen wij 

op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie, op 

woensdag 17 februari.  

Dit jaar dopen we carnaval om tot "Andersom Dag". De kinderen mogen deze dag uiteraard verkleed 

naar school komen! Hoe deze dag eruit gaat zien is natuurlijk nog even een verrassing, maar er zal 

ook gewoon les worden gegeven. Alhoewel "gewoon"? Als het "Andersom Dag" is, is niets gewoon 

en weet je natuurlijk nooit hoe de dag zal verlopen…  

De kinderen hoeven deze dag geen drinken en tussendoortje mee te nemen. De OR zorgt voor 

limonade en iets lekkers.  

Let op: In de jaarplanning stond carnaval ingepland op dinsdag 16 februari, deze dag zal nu een 

gewone lesdag zijn. Het continurooster komt hiermee op dinsdag 16 februari te vervallen! 

Wanneer wij de school nog gesloten is, wordt u geïnformeerd over een online alternatief. 
 

Kledinginzameling 

Tot onze verbazing staat er sinds vorige week een enorme kledingbak naast het hek van de kleuters. 
Deze bak om kleding in te zamelen is niet van school, maar had bij de Jumbo geplaatst moeten 
worden. Onze bakken staan zoals altijd op het plein. Het hek is overdag, op werkdagen open zodat u 
uw oude kleding en/of schoenen kwijt kunt. We ontvangen hier een kleine vergoeding voor, dus 
school is heel blij met uw oude kleding en/of schoenen! 



4 

 

Ingezonden berichten (2) 

 

 DE STICHTING MUZISCHE VORMING  

BERKEL EN RODENRIJS 

zoekt per direct een 

secretaris op vrijwilligersbasis 

tevens lid van het algemeen bestuur 

- Beantwoorden/behandelen inkomende post; 
- Nieuwe leden voorzien van informatie; 
- Agenda’s en notulen versturen voor de bestuursvergaderingen en programma- 
             commissievergaderingen; 
- Notuleren van deze vergaderingen 
- Actueel houden van de lijst met contactpersonen; 
- Contact onderhouden met de overige bestuursleden en daar waar nodig vergadering 
             beleggen; 
- Bijhouden van het digitale archief (ledenlijsten, krantenartikelen, mails); 
- Het organiseren van een jaarlijks bedankje voor de vrijwilligers (borrel/etentje) 
 
We zoeken iemand die affiniteit heeft met administratieve werkzaamheden en die graag de 
zaakjes goed regelt.  

Wat krijg je ervoor terug? 

- Je doet werkervaring op met administratieve werkzaamheden. 
- De mogelijkheid om schoolvoorstellingen bij te wonen. 
- Jaarlijks een borrel of etentje als bedankje. 
- Vrijwilligerswerk staat goed op je CV. 
 
Over de stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs: 
De Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs is al meer dan 40 jaar actief. Deze bestaat uit 
een groep vrijwilligers (ouders) en leerkrachten en organiseren voor 7 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.  

 

Mocht je belangstelling hebben dan horen wij het graag! Voor meer informatie neem contact op 
met Irene Gijsen (voorzitter) via irene@depoolster.nl 
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Beste ouders en kinderen van groep 3 t/m 8, 
 
Hoe krijgen en houden we kinderen aan het lezen? 
In deze chaotische tijd is het jeugdteam van de bibliotheek daar druk mee bezig. 
Wij willen jullie daarbij graag helpen, dus hebben we het volgende bedacht: 
 
Vul dit formulier in: 
Leeftijd: 
School: 
Groep:  
Interesses/hobby’s/ sport: 
 

o Vindt lezen makkelijk 

o Vindt lezen moeilijk 
 
Lievelingsboek/-serie: 
Lievelingsschrijver: 
 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Pasnummer kind: 
 
Stuur het ingevulde formulier naar: jeugd@bibliotheekoostland.nl  
Wij zorgen dan dat er 3 geschikte boeken klaar staan in de bibliotheek. Jullie ontvangen daarover 
bericht. Kijk voor het ophalen van boeken op onze homepage: www.bibliotheekoostland.nl  
 
Je kind moet lid zijn van de bibliotheek. Het lidmaatschap is tot 18 jaar gratis. 
 
Kijk ook eens op onze website. Daar vind je bruikbare tips voor ouders en kinderen. 

https://www.bibliotheekoostland.nl/jeugd/jeugd-6-12/jeugdbiebdigitaal.html 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het jeugdteam 
 
Marion Schoor 
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