
1 

 

 

 

 

NOVA VOOR DE MAAND              Februari      SCHOOLJAAR 2019 / 2020 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In februari gaan er weer nieuwe Poolsterretjes starten bij 

ons op school. 

Welkom allemaal! 

 

A Justin Crawford   D  Maxime v.d. Sijden 

B Owen Franken  D  Fay v.d. Berg 

C Giel Kooter    E  Laura Chaudron 

 6B  Indy Vijverberg   

Agenda voor de maand februari 

07  Uitlaatklep alle groepen (zie verderop in deze Nova).   

07 Warme truiendag  

20 Carnaval en continurooster tot 14.00 uur (zie verderop in deze Nova). 

20 Om 14.00 uur start voorjaarsvakantie.  

 

21 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie  

 

Uitlaatklep 7 februari 2020  

Het is de oplettende ouder al opgevallen: De uitlaatkleppen van vrijdag 31 januari 2020 

kunnen niet doorgaan i.v.m. de stakingsdagen op 30 en 31 januari. We zijn op zoek gegaan 

naar een andere datum voor de uitlaatklep en hebben deze gevonden in vrijdagochtend 7 

februari 2020. Helaas is een andere vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie geen optie i.v.m. 

de voorbereidingen voor het carnavalsfeest. 

Het rooster zal er als volgt uitzien (deze staan ook in de groepsagenda’s van Social Schools):  

 

7 februari 2020 10.15 uur  Groep D, E, 4A, 7B, 8B 

7 februari 2020 11.05 uur   Groep B, 4B, 5B, 8A  

7 februari 2020 13.05 uur  Groep C, 3A, 5A, 7A 

7 februari 2020 13.45 uur   Groep A, 3B, 6B, 6A 
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Carnaval  

Donderdag 20 februari vieren wij Carnaval op De Poolster!  

We hebben deze dag een continurooster tot 14:00 uur. Dit jaar 

vieren we carnaval met als thema “in de jungle”. Dus kom 

je verkleed als Tarzan of Jane, als een gorilla, luipaard, toekan, 

slang, spin, nijlpaard of ander dier of als iemand die op safari 

is? Wij zijn benieuwd!  

Wij beginnen om 8.30 uur in onze eigen groep. Dan kunnen de 

kinderen eerst elkaars kostuum bewonderen. Hierna vertrekken 

wij in een feestelijke stoet naar de Sterrenhal. Verdere 

informatie ontvangt u t.z.t.via Social Schools. 
 

Hulp projectweek 

Van woensdag 8 april tot en met donderdag 23 april staat De Poolster in het teken van 

“theater”, het thema van de projectweek 2020. Tijdens de projectweek gaan alle groepen zich 

verdiepen in dit thema. Het lijkt ons leuk om de kinderen diverse workshops aan te kunnen 

bieden en daarvoor zijn we op zoek naar ouders die een workshop kunnen verzorgen. Dus 

bent u acteur, danser, choreograaf, cabaretier, dramadocent, grimeur, 

geluids- of lichttechnicus, regisseur, decorbouwer of heeft u op een andere manier voor uw 

beroep of hobby te maken met theater en wilt u een workshop verzorgen? Dan komen wij 

graag in contact met u! U kunt contact opnemen met juf Femke Bennink. Zij is op maandag, 

dinsdag, om de woensdag en vrijdagochtend aanwezig op school.  

Bellen of mailen naar (femkeb@depoolster.nl) mag natuurlijk ook!   
  

Goede doel 

Ook dit jaar zal De Poolster zich weer inzetten om geld in te zamelen voor een goed doel. Het 

goede doel van dit schooljaar is “stichting Hartekind”.   

Stichting Hartekind zet zich in voor kinderen met een aangeboren hartafwijking: Hartekinderen, 

waarvan er in Nederland ongeveer 1500 per jaar geboren worden. Deze Hartekinderen lopen 

voortdurend aan tegen dingen die hun vriendjes en vriendinnetjes gewoon mogen en kunnen, 

maar zij niet. Stichting Hartekind wil dat deze kinderen 'gewoon kind' kunnen zijn. Daarom 

steunen zij projecten en initiatieven voor Hartekinderen, waarbij dit thema centraal staat.   

Dit jaar gaan we geld inzamelen door het maken van tekeningen. Alle kinderen gaan in de 

tekenles een zo mooi mogelijke tekening maken. Daarvan worden dan wenskaarten, 

koffiemokken, placemats en allerlei andere leuke spulletjes gemaakt die vervolgens besteld 

kunnen worden via de organisatie Tekenfund. Binnenkort ontvangt u meer gedetailleerde 

informatie over deze actie. Goed om nu al te weten is:  

 De verkoop aan familie, vrienden en bekenden geschiedt veilig via eigen   

      webwinkeltjes, waarin ook online betaald kan worden. 

 De kinderen hoeven dus niet langs de deur of met geld over straat. 

 

Voor het zover is, gaan we eerst aan de slag met verf, wasco, ecoline, stiften 

en potloden. We hopen er met zijn allen een creatieve, veilige en inspirerende 

actie van te maken, hopelijk met een mooie opbrengst voor het goede doel.  

 

mailto:femkeb@depoolster.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip6NGNtqPnAhXGPFAKHRMnAG8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pifworld.com%2Fnonprofits%2FY-ZXAzb4_Vk%2Fstichting-hartekind%2Fabout&psig=AOvVaw09tmC1ySlapf4pOuXYsADw&ust=1580202200346042
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Warme truiendag  

Op vrijdag 7 februari 2020 is het nationale warme truiendag. Dit jaar doet ook De Poolster 

mee aan deze actiedag! Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme 

trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad. Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager 

stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel 

stookseizoen lang, dan besparen we maar liefst 1 megaton CO2! 

In de verschillende groepen zal er op eigen wijze vormgegeven 

worden aan de achterliggende gedachte van warme truiendag.  

De verwarming zal in de school een aantal graden lager worden 

gezet. Zorg dus voor een lekker warme trui op 7 februari! 

 

BHV & AED 

Op woensdag 8 januari 2020 is er een grote groep teamleden op BHV-herhalingscursus 

geweest. Dat betekent dat we weer voor een jaar gecertificeerd zijn op het gebied van 

bedrijfshulpverlening. Wel zo’n veilig gevoel ! 

Wellicht handig voor u om te weten: in het halletje bij de keuken hangt een 

AED-apparaat. Onze BHV-collega’s kunnen dit apparaat bedienen, maar 

wellicht zijn er ook ouders die EHBO gecertificeerd zijn en dit apparaat kunnen 

gebruiken in geval van nood. We hopen het apparaat natuurlijk nooit nodig te 

hebben, maar weet dat er binnen het schoolgebouw één aanwezig is. 

 

Bericht naar leerkrachten in Social Schools 

Wanneer u een bericht naar een leerkracht in Social Schools stuurt en uw bericht is gericht 

aan één leerkracht (fulltimer), wijst de app zich vanzelf. Maar wanneer u een bericht naar 

meerdere leerkrachten (parttimers) tegelijk stuurt, is het voor de leerkrachten erg fijn wanneer 

u “het oogje” uitzet. Door het vinkje uit te zetten, kunnen beide leerkrachten de gehele 

conversatie blijven volgen. Alle vragen en antwoorden zijn dan voor zowel de leerkrachten 

als ouder te lezen in de app.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilnZ_T45TnAhXLPOwKHeMtAiEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.beveiligingswinkel.nl%2Fsticker-pictogram-aed-20cm&psig=AOvVaw1QOq4uJLfqjn5U6SfPYEZt&ust=1579699032645889
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Vakantierooster 2020-2021 

Het is nog ver weg, maar onderstaand vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2020-

2021. Hierin staan de vakanties, (les)vrije dagen en studiedagen voor het volgende schooljaar 

vermeld. Het rooster is inmiddels ook gepubliceerd op de website (www.depoolster.nl) bij het 

kopje ‘school’.  

 

Vakantierooster 2020-2021 
 

Start schooljaar 2020-2021 : maandag 31-08-2020    

Vakanties 

Herfstvakantie:   maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020  

Kerstvakantie:   maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021  

Voorjaarsvakantie:  donderdag 18-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021  

Pasen    vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021  

Koningsdag   dinsdag 27-04-2021  

Meivakantie   maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021  

Pinksteren   maandag 24-05-2021 t/m dinsdag 25-05-2021  

Juniweekend   vrijdag 18-06-2021 t/m maandag 21-06-2021  

Zomervakantie:  vrijdag 16-07-2021 t/m vrijdag 27-08-2021    

Lesvrije dagen 
De leerlingen zijn vrij!    

Donderdag 18 februari 2021    

Maandag 21 juni 2021    

Studiedagen  
De leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 16 september 2020 

Vrijdag 15 januari 2021  

Dinsdag 6 april 2021 

 
Dagen met afwijkende schooltijden 

Vrijdag 4 december 2020 (Sinterklaas). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven 

over. 

Vrijdag 18 december 2020 (dag voor de kerstvakantie). De school sluit om 12.00 uur.    

Dinsdag 16 februari 2021 (Carnaval). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven 

over. 

Donderdag 17 juni 2021 (sportdag). De school sluit om 14.00 uur. Alle kinderen blijven over.    

 

 

 

 

 

http://www.depoolster.nl/
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Ingezonden berichten (1) 

Zondag 16 februari is het weer zover. De 2e editie van de LANSINGERLAND RUN. 

Het mooie (hard)loop evenement met start en finish nabij metrostation Berkel Westpolder. 

Dit evenement past goed in het trainingsprogramma voor de Rotterdam Marathon. 

Daarnaast is het geschikt voor het hele gezin. 

Naast de 30 km loop is er ook een halve marathon, een 10 km en 4 km loop en 2 maal 

een kids run. En dit jaar kan je voor het eerst 2 afstanden wandelen, 10 of 15 km. 

https://www.lansingerlandrun.nl/kids-run/ 

 

https://www.lansingerlandrun.nl/kids-run/

