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Kinderboekenweek 

Een kleine terugblik op de oktobermaand leert ons dat we een zeer geslaagde Kinderboekenweek 

hebben gehad rondom het thema ‘Vriendschap- Kom erbij’. 

 

Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook 

goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over zichzelf door met vrienden om te 

gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen. Het geeft steun. Door verschillende 

vriendschappen leert je kind te delen, te incasseren, ruzie te maken, zich aan te passen en de eigen 

grenzen te verkennen. Vriendschap betekent samen spelen en saamhorigheid, maar net zo goed 

teleurstelling en tranen. Vrienden zorgen ervoor dat kinderen erbij horen, een eigen plekje veroveren, 

zichzelf en hun eigen gevoelens beter leren kennen. Door vriendschap ontwikkelen kinderen ook hun 

sociale vaardigheden. Ze leren zich te verbinden met kinderen van dezelfde leeftijd en te verplaatsen 

in een ander. Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen krijgen een 

duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van de 

vriendschap is dat het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand 

meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer: een 

vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt. 

Het doel van vriendschap is niet per se om zo veel mogelijk vriendjes te hebben, maar juist om te 

ervaren dat het fijn is om te kunnen en te mogen kiezen. Je kunt daarom je kind helpen om zich heen 

te kijken en zelf te ervaren wie het nou écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact 

brengen, dat is de belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen!  

In memoriam 

Annelies Beuker 

Vrijdag 19 oktober is er afscheid genomen van Annelies Beuker. Het afscheid was 

warm, emotioneel en zwaar. Annelies was naast overblijfmoeder, een graag 

geziene en betrokken ouder in de school. We zullen haar energie en inzet voor de 

school enorm missen. We wensen Sjoerd, Lisa, haar partner Erik en zijn zoontje 

Mees, de vader van Sjoerd en Lisa, familie en vrienden de komende periode heel 

veel sterkte met dit grote verlies. 

 

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfvertrouwen/
https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/sociale-vaardigheden/
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Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Het ene kind wisselt voortdurend van vriendjes, terwijl 

het andere kind maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen heeft. Als ouder kun je proberen je 

kind daarin te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet 

dwingen. 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben er veel activiteiten plaats gevonden rondom het thema 

`Vriendschap`, maar er is vooral heel wat af gelezen. Zo waren de verschillende leeshoeken steeds 

druk bezet met oudste kinderen die aan de lagere groepen hebben voorgelezen en is er een heuse 

voorleeswedstrijd geweest. Als afsluiting was er afgelopen woensdag een boekenmarkt waar veel 

boeken van eigenaar gewisseld zijn. Al met al een fantastische Leesbevorderingscampagne!  

Deze maand gaan de voorbereidingen van allerlei festiviteiten van start. Het sinterklaas- en 

het kerstfeest springen hierbij het meest in het oog. Het team probeert samen met de 

ouderraad weer een geweldig programma voor de kinderen te maken.  

 

Agenda voor de maand november 

02 Uitlaatklep 2A 

05 De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes voor hun Sint-surprises. 

09 Uitlaatklep 2B 

16 Keuze-uur voor de groepen 1/2. 

17 Intocht van Sinterklaas, veel kijkplezier! 

20 De kinderen krijgen een briefje mee voor de tafeltjesavond. 

26 Om 20.00 uur is er O.R. vergadering, u bent welkom! 

27 Rapport 1 gaat mee naar huis. 

28 Pietenochtend voor de groepen 1 t/m 4, we kunnen uw hulp goed gebruiken!  

Er komt een inschrijflijst bij de kleuters in de gang te hangen.  

30 NOVA 

 

LET OP:  5 dec Sinterklaasfeest, de kinderen zijn gewoon om 12.15 uur uit. 

6 dec I.v.m. het Sinterklaasfeest start de school deze dag om 9.30 uur. 

 

Met toestemming van de medezeggenschapsraad is er een extra studiedag ingepland op 

woensdag 15 mei. De kinderen hebben die dag geen school! 

 

Sinterklaas 
 

De voorbereidingen voor het grote kinderfeest zijn in volle gang.  

We gaan ervan uit dat het ook dit jaar weer een gezellig kinderfeest wordt. 

 

De landelijke ‘Intocht Sinterklaas 2018’ is dit jaar in Zaanstad. Op zaterdag 17 november meert 

het stoomschip in de stad aan. Deze dag heeft de Sint een druk schema, want hij wordt tussen 

12.00 en 16.00 uur alweer in Berkel en Rodenrijs verwacht. 

 

Ook school begint na dit weekend met de eerste sinterklaasactiviteiten. We houden de activiteiten 

bewust wat beperkt, de decembermaand is al roerig genoeg voor de jongsten. We volgen met school 

het Sinterklaasjournaal. De andere verhalen (SBS/RTL, etc.) worden op school genegeerd. Het zou 

mooi zijn als u als ouders hierbij aansluit. Wel zo overzichtelijk en rustig voor de kinderen in deze 

toch wel drukke en spannende periode. 

 

De werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen van het leuke kinderfeest. Dinsdag 5 december 

verwachten we de Sint op school. Op 6 december mogen de kinderen van alle activiteiten rond de  

Sint een uurtje uitslapen/bijkomen. De school begint dan voor alle groepen om 9.30 uur. 
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Rapport 1 van dit schooljaar 

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ontvangen op 27 november hun eerste rapport van dit schooljaar. 

Het is voor de leerkrachten altijd stevig doorwerken om alle gegevens te ordenen, te rangschikken, te 

wegen en weer te geven op het rapport. Voor verreweg de meeste kinderen en ouders is het rapport 

lang geen verrassing meer. Door het leerlingvolgsysteem en de frequente overlegmomenten met 

ouders en kinderen over handelingsplannen, groepsplannen en individuele begeleiding hebben u en uw 

kind in de meeste gevallen al een vrij scherp beeld van de prestaties. 

Toch is het prettig elkaar naar aanleiding van het rapport even kort te spreken. De kinderen hebben dit 

al gedaan (of doen dat heel binnenkort) tijdens het kindrapportgesprek. Voor u is het mogelijk om 

vanaf dinsdag 20 november in te schrijven voor de zogenaamde tien-minuten-gesprekjes die op 6 en 

10 december zullen plaatsvinden. Waarschijnlijk ten overvloede wijzen we u erop dat er deze avond 

geen grote of ander soort ingewikkelde zaken aangekaart dienen te worden. De leerkracht nodigt u in 

voorkomende gevallen apart uit, omdat hetgeen dan aan de orde wordt gesteld logischerwijs meer tijd 

en aandacht vraagt dan de tien minuten die er op deze avond beschikbaar zijn. Ook u vragen we een 

aparte afspraak te maken als u inschat dat het gesprek wat meer zal vragen dan de beoogde tien 

minuutjes. 

De tien-minuten-gesprekken zijn o.a. bedoeld voor toelichting op het rapport bij eventuele 

onduidelijkheden, uitwisseling van waarnemingen over het gedrag van uw kind, de sociale omgang 

met klasgenootjes, het bekijken van resultaten naar aanleiding van overhoringen, werk in schriften en 

eventueel afgenomen toetsen. De ervaring leert dat de spreektijd op deze avonden weliswaar kort, 

maar voldoende is. Er is immers altijd nog een mogelijkheid om een vervolgafspraak met elkaar te 

maken. 

Gezien het strakke tijdschema van deze avond vragen we u op tijd aanwezig te zijn en het gesprek te 

beëindigen als de zoemer gaat. Maar dat spreekt voor zich. We wensen u nog zinvolle en constructieve 

overlegmomenten toe. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 

 

Ouderbijdrage 
 

                 Tijdens de Ouderraadvergadering is besloten dat de (vrijwillige) bijdrage die aan  

                              de ouders gevraagd wordt, voor dit schooljaar gelijk blijft aan die van vorig jaar. 

                              Het is van de Ouderraad een geweldige prestatie om de financiële huishouding in 

                              deze moeilijke tijden zodanig op orde te hebben dat er al twee jaar geen aanpassing 

                              van het bedrag nodig is. De ouderbijdrage is vastgesteld op 42,50 euro per jaar. Van 

dit geld worden eigenlijk alle extra’s betaald die niet of niet volledig door de overheid gedekt worden. 

U moet dan denken aan de kosten van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag, het huren van 

bussen voor uitstapjes, paasontbijt, het jaarlijkse grote schoolproject en verder nog tal van kleine 

zaken. Natuurlijk is de bijdrage vrijwillig, maar we hopen en rekenen erop dat u de activiteiten voor 

uw kinderen ondersteunt door de bijdrage te betalen. We zien  gelukkig ook dat veel ouders, de door 

de OR verzonden rekeningen, op tijd betalen en dat is voor de organisatie geweldig. Nog fijner is het 

dat we merken dat veel ouders de inspanning van de OR waarderen door iets extra’s over te maken. 

Dat geeft de Ouderraad en de school net even wat meer lucht en dat is comfortabel. U heeft of 

ontvangt binnenkort van de penningmeester het betalingsverzoek. Geeft u a.u.b. de naam van uw kind 

en de groep aan bij de betaling. 

 

Kleutergym 

In de afgelopen week hebben de kleuters een `proef gymles` gedraaid in de aula. Dit is goed bevallen. 

Er is daarom besloten om vanaf de herfstvakantie te gaan gymmen in de aula. Dit onder leiding van 

een vakleerkracht. Alle kleutergroepen zullen op dinsdag gymles krijgen van juf Thamara Reijnders. 

Op vrijdag gaan alle groepen naar de Sterrenhal voor een spel les met de eigen groepsleerkracht.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iopV4n5/&id=B10DBC94E82E228BC33DAA633D2B678BC166BB2E&thid=OIP.iopV4n5_Dd2v7Ai1BKmFiAHaHa&mediaurl=https://t4.ftcdn.net/jpg/01/22/34/11/500_F_122341126_6dN8TU9i62FAz5dQvI2u261jhKScTBiQ.jpg&exph=500&expw=500&q=geld+euro+cartoon&simid=608011700676726410&selectedIndex=5
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Opgefrist 

Wellicht is het u al opgevallen, het bord met het nieuwe logo, dat Ger geschonken heeft bij 

zijn afscheid, pronkt aan de muur bij de hoofdingang. Zo blijft hij er toch nog een beetje  

bij!   De firma van Dijk heeft de plantenbakken voorzien van vers groen en ervoor  

gezorgd dat het plein er weer een stuk gezelliger uitziet! Om het helemaal af te maken  

ontvingen we via de familie Klop ook nog een kar vol gratis planten en bomen. Onze Elly  

is meteen aan de slag gegaan met 2 ouders om deze allemaal een mooi plekje te geven. 

Enorm bedankt allemaal, het resultaat mag er zijn, het is weer lekker opgefrist! 

 

 

 

De nieuwe Poolsterretjes  

Er zijn in november weer kinderen 4 jaar geworden.  

Dit betekent dat zij bij ons naar school mogen! 

 

Groep A Luuk Vernooij 

 

Groep B Lennard Vink 

 

Groep C Sophie den Haan 

    Maud van der Lubbe 

 

Groep D Gigi Vuik 

  Kian van der Meer 

Groep E Christian Prinsloo 

 

Vanuit de Stichting 

In het afgelopen weekend is de school het slachtoffer geworden van een hack. Hierdoor zijn de 

bestanden encrypted (versleuteld) en kon de school niet meer bij de documenten op het netwerk van de 

school.  

Bij aanvang van de maandagochtend werd al snel bekend dat wij te maken hadden met encryptie 

(versleuteling) van documenten. 

Het doel van deze versleuteling is dat de dader ons probeert te dwingen om geld (bitcoines) over te 

laten maken in ruil voor een versleutelcode zodat we weer bij onze documenten kunnen.  

De administratie en zorgdocumenten van leerlingen staan in een applicaties gescheiden van ons 

netwerk, daar is niets mee gebeurd. Maar alle overige documenten staan wel op ons netwerk. Ons IT-

beheer heeft een goed back-up systeem en kon maandagochtend na de eerste veiligheidsmaatregelen 

alle bestanden weer terug zetten. 

Het gijzelen van documenten d.m.v. een encyrptie virus is officieel een datalek. Wij hebben dit gemeld 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Volleybal clinics  

Gardi Minderman en Frank van de Velde, van volleybal vereniging Volley2B, hebben 

Dinsdag 9/10 en 16/10 met veel plezier alle kinderen van De Poolsterschool een volleybal 

clinic gegeven. 

De kinderen hebben een diploma meegekregen. Ook zijn de kinderen welkom, als ze dat leuk 

vinden, om 3x gratis mee te komen trainen. 

De trainingstijden verschillen per leeftijd.  Kijk voor meer informatie over trainingstijden op 

onze website www.volley2b.nl of stuur een 

mailtje naar info@volley2B.nl voor meer informatie. 

 
 

Ingezonden berichten (2) 

Op zondag 4 november is er om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk een 

gezinsviering samengesteld door een groep enthousiaste mensen. Het 

thema van de viering is: Wij hebben lief. 

Na het stoppen van de werkgroep familieviering zal de gezinsviering een 

viering zijn waarin de kinderen in de kerk blijven en actief betrokken 

worden. Voor de allerkleinsten (0 tot 5 jaar) zal er crèche zijn. 

Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de muzikale 

ondersteuning en Pastor Bert Grotaers zal voorgaan. 

Wij hopen veel kinderen met hun ouders te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volley2b.nl/
mailto:info@volley2B.nl

