
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA VOOR DE MAAND        September      SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

Nieuw schooljaar  

Hopelijk heeft iedereen genoten van een gezellige, fijne zomervakantie. Velen van ons zullen vooral 

in eigen land vakantie hebben gevierd, maar gezien het mooie weer was dit helemaal geen straf. Het 

Poolsterteam heeft genoten van de vakantie, maar was ook weer heel blij om alle vrolijke (en soms 

wat gespannen) gezichtjes weer bij het schoolhek of in de groep te zien.  

De coronacrisis lijkt nog even voort te duren. In de media wordt regelmatig gesproken over `Corona-

moeheid`. Niet heel gek, gezien de onzekerheid, beperkingen en stress die dit virus al maanden met 

zich meebrengt. Covid-19 heeft zijn weerslag op iedereen in onze samenleving in meer- en/of 

mindere mate. Zo worden we hier ook in en rondom de school dagelijks mee geconfronteerd. Het 

blijft gek om geen ouders in de school te mogen ontvangen, het schoolplein leeg te zien, bepaalde 

actvititeiten te moeten afzeggen en/of uitstellen. Dit is niet `des Poolsters`, wij balen hier soms stevig 

van…  

Toch is het in ieders belang dat we de richtlijnen blijven volgen. Laten we ons in deze rare tijden 

vooral proberen te focussen op alle mooie en positieve zaken. Hierdoor voelen we ons vaak beter, 

enthousiaster en energieker.  

Wij zijn in ieder geval weer opgeladen en hebben zin in een nieuw schooljaar, wij hopen u ook!   

Agenda voor de maand september  

      01  17.00 – 18.00 uur inloopuurtje voor vragen over de schoolwerkweek voor                        
                             ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 8.  
      07  Vertrek van groep 8 naar Het Woldhuis in Apeldoorn voor hun schoolwerkweek.  
      15  Informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep A & B (zie meer info verderop               
                             in deze Nova).   
      16  Studiedag voor het team. De kinderen zijn vandaag vrij!   
      17  Informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep C, D & E.  
      21  Informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 3.  
      22                  Informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 4.  
      23                  Start verkoop Kinderpostzegels voor de kinderen van groep 7.  
   Informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 5.  
      24   Informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 6.   
      28                  Informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 7.  
      29                  Informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 8.  
      30                  Start Kinderboekenweek 2020. Dit jaar is het thema: En toen?    
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De nieuwe Poolsterretjes 

 

In de maanden juli, augustus en september zijn er kinderen 

die 4 jaar zijn geworden/worden. 

We verwelkomen dit schooljaar ook in andere groepen weer 

nieuwe leerlingen. We wensen alle nieuwe `Poolsterretjes` 

een fijne tijd op De Poolster. 

A: Ivy Overmeer   B: Zuzanna Wieczorek 

     Jaivey van den Bulk        Jessey van Eijk 

     Jesse van der Hoeven                                Jody Rijkhoek 

 

C: Finn Overhand (groep 2)  D: Jens Brandt 

     Jax Vermeulen        Elise Scholtes 

     Mirthe den Haan 

     Kian Mahmoudi     5B: Sophie Pary 

  

E: Tess van Rijn     8A: Eva v/d Kooij 

     Luuk Claassens     

     Aimée Dekker     

     Jack Roos  

Keuze-uur & uitlaatklep 

Door de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het, zoals eerder gecommuniceerd, nog niet 

mogelijk om activiteiten zoals het keuze-uur (groep 1 t/m 4) en de uitlaatklep te laten plaatsvinden in 

de school. Enerzijds heeft dit te maken met de richtlijn van het RIVM om ouders/verzorgers zoveel 

mogelijk buiten de school te houden. Anderzijds hebben we te maken met “vaste” 

groepssamenstellingen waarbinnen we de kinderen zoveel mogelijk laten bewegen in de school. Met 

bovengenoemde activiteiten kunnen we deze groepssamenstelling niet handhaven.  

Zodra de richtlijnen worden versoepeld, hopen we natuurlijk onze “Poolsterstertradities” snel weer 

op te pakken.  

TSO-Assistent 

Willen alle ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van de overblijf weer 

even controleren of de juiste gegevens bij ons in het systeem staan (TSO-Assistent). 

Te denken valt aan: adresgegevens, telefoonnummers, rekeningnummer, gegevens 

rondom allergieën etc.   

 

Kennismakingsgesprekken 

U ontvangt binnenkort via Social Schools berichtgeving over de kennismakingsgesprekken. Deze kunt 

u live (op 1,5 meter afstand) of via Microsoft Teams laten plaatsvinden. Voor dringende zaken kunt u 

altijd een persoonlijk bericht sturen naar de leerkracht.  
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Informatieavond 

Zoals eerder gecommuniceerd zullen we dit schooljaar niet één, maar meerdere informatieavonden 

organiseren, verspreid over een langere periode. Zie de agenda van deze Nova voor de planning.  

We kunnen hiermee toch een fysieke kennismaking bewerkstelligen tussen ouders/verzorgers en 

leerkracht(en), wel zo fijn! Deze avonden vinden plaats in onze aula zodat we de 1,5 meter afstand 

tussen volwassenen kunnen waarborgen, wel zo veilig! U zult begrijpen dat we hierdoor maar een 

maximaal aantal ouders/verzorgers kwijt kunnen. Per leerling mag er daarom één ouder/verzorger 

naar de informatieavond komen. We hopen op uw begrip hiervoor. 

De informatieavond voor de groepen A, C, E*, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a starten om 19.00 uur en duren 

tot 20.00 uur.  

De informatieavond voor de B-groepen B, D, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b en 8b duurt van 20.15 – 21.15 uur.  

We verzoeken u op tijd aanwezig te zijn en na afloop direct de schoolomgeving te verlaten. 

 

*De informatieavond voor groep E vindt plaats in het eigen lokaal. Dit lokaal is groot genoeg om 

voldoende afstand te houden. 

Ventilatie in het gebouw 

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in gebouwen bij  
het verspreiden van het coronavirus. Er zijn veel verschillende inzichten en meningen 
over de verspreiding van het virus middels de installaties van de schoolgebouwen.  
 

De Laurentius stichting zal de landelijke richtlijnen en handreiking van de PO-raad en de 
VO-raad volgen. Ondertussen is er een landelijk coördinatieteam `Ventilatie op scholen` 
opgericht om scholen te ondersteunen. Voor 1 oktober dienen wij als Laurentius 
Stichting een overzicht van al onze scholen te maken met de status en plan van 
aanpak per school. Sinds 2015 zijn de normen in het bouwbesluit aangescherpt. Er wordt dus een 
onderscheid gemaakt in scholen waar de installatie voldoet aan de laatste richtlijnen en 
beperkt voldoet. In de komende weken wordt er per school berekend hoe de ventilatievoud per 
ruimte is. De installaties zijn namelijk zeer divers in technisch ontwerp, centraal voor 
een gebouwdeel, lokalen of enkel lokaal en in aansturing op constante afzuiging of op 
Co2 waarde per lokaal of gemiddelde Co2 waarde van de school. 
 
Mechanisch ventilatiesysteem. 
De Poolster heeft een mechanisch ventilatiesysteem. Je krijgt hiermee een automatische aan- en 
afzuiging van verse lucht. De installatie is voorzien van een WTW-installatie. Koude inkomende lucht 
wordt in een warmtewisselaar verwarmd door de warme uitgaande lucht. De verse lucht die wordt 
ingeblazen komt via de textiele kanalen in de lokalen binnen. 
Voor De Poolster geldt dat: 

 de filters van de installaties 2 keer per jaar worden vervangen, 
 de textiele kanalen deze zomer gereinigd zijn, 
 de toevoerkanalen in de lokalen deze zomer zijn gereinigd. 

 
Onze school hoeft hiermee alleen gecheckt te worden op capaciteit per ruimte.  
Uiteraard blijven wij waar nodig ramen en deuren openen om extra te ventileren.  
Geeft u uw kind een vestje mee voor als hij/zij het koud heeft? 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.toolkitduurzaamerfgoed.nl%2Fventilatie%2F&psig=AOvVaw3nFgWlKJXNvzBHTR_u5HOQ&ust=1598970774291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDo-bnUxesCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.toolkitduurzaamerfgoed.nl%2Fventilatie%2F&psig=AOvVaw3nFgWlKJXNvzBHTR_u5HOQ&ust=1598970774291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDo-bnUxesCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.toolkitduurzaamerfgoed.nl%2Fventilatie%2F&psig=AOvVaw3nFgWlKJXNvzBHTR_u5HOQ&ust=1598970774291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDo-bnUxesCFQAAAAAdAAAAABAa
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Even voorstellen… 

 

Ik ben Manouk van der Stap. De komende periode werk ik als fulltime 

onderwijsassistent op De Poolster. Mijn werk bestaat vooral uit het extra 

begeleiden en ondersteunen van kinderen en leerkrachten. Sommige 

kinderen kennen mij al, omdat ik vorig jaar stage heb gelopen in groep 4. 

Ik heb er hartstikke veel zin in, wie weet zie of spreek ik u binnenkort! 

 

 

Ingezonden berichten (0) 


