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NOVA VOOR DE MAAND                     mei              SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

De maand april zit er alweer op. Een maand waarin u als ouder/verzorger (groep 3 t/m 7) 

gegevens hebt ontvangen over de voortgang van uw kind.  

De groepen 8 hebben de afgelopen weken de Cito-eindtoets afgerond.  

Daarnaast heeft u de leerkracht(en) van uw kind(eren) gesproken tijdens het oudergesprek. 

Het was van beide kanten weer fijn om even contact met elkaar te hebben.  

De meivakantie staat nu voor de deur en hopelijk kan iedereen gaan 

genieten van een ontspannen en zonnige vakantie. Daarna staat er nog 

een (lange) periode tot de zomervakantie voor de deur.  

Na de meivakantie wordt er al vrij snel, voor de groepen 3 t/m 7, gestart 

met de afname van de E-toetsen van Cito. Deze gegevens zullen weer 

geanalyseerd worden en op dinsdag 6 juli 2021 ontvangt u als ouder van 

groep 2 t/m 8 een “ouderwets” rapport van uw  kind(eren).  

Agenda voor de maand mei 

17  Eerste schooldag na de meivakantie.  
    Denkt u thuis nog even aan de controle op hoofdluis?  

      18   Gastles van Stichting Safe School aan de groepen 6 & 7.  
      20  Schoolfotograaf – portretfoto’s groepen ½, 7 & 8.  
   Gastles van Stichting Safe School aan de groepen 8.  
   Fietskeuring voor de groepen 8.  
      21  Schoolfotograaf – portretfoto’s groepen 3 t/m 6.  
      24    Lang pinksterweekend.  
      25   Extra vrije dag i.v.m. lang pinsterweekend.  
      26   Schoolfotograaf – groepsfoto’s groepen 1 t/m 8. 
      27   Nova voor de maand juni.    
 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In mei worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.   

A  Julia Werners  

 Dylan Hooijmans  

C  Raff Voskuil 

D  Thijs Stofbergen  

In groep 4B starten na de meivakantie ook twee nieuwe leerlingen: Yassin Yaqoubi en Dex 

Manders. 

Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst bij ons op school!  
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Afsluiting schoolproject 

De afgelopen weken werd er in alle groepen aandacht besteed aan het schoolproject 

‘Ontdek het zelf’. Hopelijk kijken de kinderen terug op een leerzaam en geslaagd project.  

Een kleine greep uit de activiteiten: Er zijn prachtige en snelle autootjes gemaakt door alle 

kinderen, elke groep heeft een gastles gekregen van een medewerker van 

JetNet en alle groepen hebben op hun eigen manier nog een aantal 

technische lessen gedaan.  

Helaas konden we ook dit schooljaar niet afsluiten met een 

“presentatieavond”, maar hopelijk heeft u wel genoten van de tussentijdse 

foto’s, filmpjes en berichtjes op Social Schools én als klap op de vuurpijl het 

afsluitende filmpje met daarin de compilatie van alle groepen.  

Poolstershirts  

Begin vorig schooljaar is er, zoals u wellicht weet, een nieuw poolstershirt ontworpen. Deze 
is toen in samenwerking met de ouderraad uitgereikt aan alle leerlingen die toen bij ons op 
school zaten. Inmiddels hebben wij al veel nieuwe Poolsterretjes mogen verwelkomen.  
Mocht u het leuk vinden om voor uw kind(eren) een (nieuw) poolstershirt aan te schaffen, 
dan kan dit voor € 7,50.  
Geef uw kind(eren) het geld mee in een enveloppe/zakje en stuur even een berichtje in 
Social Schools naar de groepsleerkracht(en). Deze zal uw kind op een gepast moment even 
naar onze conciërge Elly sturen, om de juiste maat uit te zoeken en de betaling in ontvangst 
te nemen.  

Schoolfotograaf  

Zoals u in de agenda van deze Nova heeft kunnen lezen, komt de schoolfotograaf na de 
meivakantie zowel portretfoto’s als groepsfoto’s maken van alle leerlingen. Zorg dat u de 
data goed noteert in uw agenda en probeer tandarts-/doktersafspraken te mijden op deze 
dagen. De achtergrond van de portretfoto’s zal dit jaar wit zijn, houdt u hier dus rekening 
mee bij de kledingkeuze. Wanneer de schoolfotograaf de foto’s bewerkt heeft, ontvangt u 
een brief met daarop uitleg over hoe u de foto’s kunt bekijken en indien gewenst kunt 
aanschaffen. U kunt zich ook opgeven om een broer/zus portretfoto te laten maken. Zie voor 
alle informatie de bijlagen bij deze Nova. 
 

Testbereidheid 

We willen u bedanken voor de hoge testbereidheid die ons opvalt binnen 
de school. Kinderen die in groepsquarantaine hebben gezeten, werden 
bijna allemaal op de 5e dag getest. Ook kinderen met (lichte) klachten 
en/of een besmette ouder/verzorger worden voor de veiligheid van hun 
klasgenoten meestal getest.  
Fijn dat u dit doet, maar ook dat u ons zo goed op de hoogte houdt van het           

     testen en de veelal negatieve uitslagen 😊.  
Voor de mogelijkheid van het testen in een snelteststraat in Delft voor een gereduceerd 
tarief, verwijzen wij u naar het bericht op Social Schools van 29 maart 2021. 
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Gebruik sociale media 

Mede dankzij de lockdown besteden meer Nederlanders dan ooit 
tevoren hun tijd op social media. Ook op De Poolster merken wij 
dat de kinderen op steeds jongere leeftijd gebruik maken van 
sociale media kanalen zoals TikTok, YouTube of WhatsApp. Op 
school besteden we hier regelmatig aandacht aan in de groepen, 
maar hoe zorg je er nu ook als ouder voor dat jouw kind op een 
verstandige manier met internet en sociale media omgaat? Hoe 
maak je jouw kind mediawijs?  

Een aantal tips op een rijtje: 
Tip 1: Weet wat je kind weet en doet 
Als je als ouder weet wat je kind weet over het omgaan met internet en sociale media en 
wat voor websites het bezoekt, heb je een goed startpunt voor een gesprek hierover. Je kind 
zal dan ook gemakkelijker naar je toekomen als er iets gebeurt wat niet klopt. 
Tip 2: Overleg over wachtwoorden 
Overleg met je kind over hoe je een goed wachtwoord kiest en hoe je het onthoudt. Leg ook 
uit dat een wachtwoord net zoiets is als een huissleutel. Die moet je goed bewaren en niet 
zomaar aan iemand anders geven.   
Tip 3: Privacy 
Leg uit dat op internet iedereen kan meelezen en dat er mensen zijn die verkeerde 
bedoelingen hebben. Alles wat je plaatst of schrijft blijft bewaard. Bespreek ook hoe je kind 
zorgvuldig om moet gaan met de privacy van vriendjes en vriendinnetjes. Misschien vindt 
niet iedereen het leuk dat die gekke foto van dat leuke logeerpartijtje zomaar voor de hele 
wereld te zien is op internet? 
Tip 4: Online gedrag en cyberpesten 
Probeer je kind te leren om vooraf na te denken over de gevolgen van zijn eigen gedrag en 
dat van anderen. Zou je iets wat je online zo snel schrijft ook in het echte leven zo zeggen? 
Wat voor reactie zou je krijgen? Wat zou je er zelf van vinden als iemand anders zoiets tegen 
je zei? Cyberpesten is een verschijnsel dat een groot effect heeft op een kind. Laat je kind 
erover nadenken wat de gevolgen hiervan zijn en wat je ertegen kunt doen. 
Tip 5: Complimenten 
De online wereld is verborgen in schermpjes. Dat maakt dat jij lang niet alles meekrijgt wat 
je kind meemaakt. Vraag je kind eens uit te leggen hoe websites, apps en games werken. Zo 
krijg je een indruk van de behendigheid van je kind en de thema’s waarmee het bezig is. Prijs 
je kind over wat het allemaal weet en kan. 
Tip 6: Opletten met verborgen aankopen en kosten 
Veel games en apps kun je uitbreiden door extra mogelijkheden bij te kopen vanuit het spel 
of de app. Dat staat meestal goed aangegeven, maar als je kind helemaal opgaat in een 
game, ziet het dat verschil misschien niet. Leg daarom uit dat sommige dingen online, in 
games en apps geld kosten. Stel dus samen de instellingen van een game/app in, zodat er 
niet ongemerkt aankopen kunnen gebeuren. Je voorkomt verrassingen en hoge rekeningen. 
Tip 7: Geloof niet alles wat online staat 
Omdat het zo gemakkelijk is om iets online te zetten, staan er ook veel onwaarheden op 
internet. Leer je kind om informatie te controleren. Zo ontwikkelt het geleidelijk aan een 
kritische en zelfdenkende houding. 
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Tuinonderhoud 

Onze vaste tuinman Flip van Dijk van Tuinenenzo heeft aangegeven te gaan stoppen met zijn 
werkzaamheden. We bedanken Flip voor zijn jaren trouwe dienst! 

 
Zoals u weet staan er kledingbakken op het schoolplein waar u uw oude kleding in kunt 
leveren. Wij zijn heel blij met alle opgeruimde kasten. We hebben dit schooljaar al € 217,70 
bij elkaar gespaard! Dit geld konden we goed gebruiken bij het herinrichten van het docu en 
de hal bij de aula. Vanzelfsprekend mag u het plein oplopen om uw zakken oude kleding in 
te leveren. Bedankt allemaal!  
 

Ingezonden berichten (3) 

Loop jij ook mee met de Avond4daagse Home Edition? 

Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021 de 

Avond4daagse Home Edition! Ook al kan de oude vertrouwde 

Avond4daagse niet doorgaan, met de Avond4daagse Home 

Edition ben je verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt 

lekker vanaf je eigen huis en je maakt je eigen routes, via de app 

van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige 

echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben?  

Met de Home Edition kan iedereen in Nederland een eigen Avond4daagse lopen. Dus niet in 

hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je 

sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 mei en 30 

juni 2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de vierde mogen maximaal twee weken 

zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of 

doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad! 

Om mee te kunnen doen met de Home Edition, moet je je wel eerst even inschrijven via 

onderstaande website. Per deelnemer kost deelname € 6,50. Daarvoor krijg je iedere dag 

drie verschillende routes via de eRoutes app in de afstand die je zelf kiest. Je hebt daarbij de 

keuze uit 2,5 - 5 - 10 km. Afhankelijk van de omgeving waar je woont, wisselen de routes in 

de app iedere dag. Na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je natuurlijk de 

officiële Avond4daagse medaille thuis! Voor iedereen die mee gaat doen: heel veel plezier 

en succes!  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

 

 

 

 

Kledinginzameling 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Beste Poolster-ouders, 

In 2019 heeft mijn zus Lindsey een oproep gedaan via de Nova. Zij startte een crowdfunding op, 

zodat ik mijn behandeling in Amerika kon ondergaan. Overweldigend waren de vele reacties. Het 

raakt mij nog steeds wanneer ik hieraan terugdenk. Binnen een maand hadden we het bedrag 

binnen. Over de uitkomsten van het traject in Amerika kan ik geen uitlatingen doen gelet op de 

lopende letselschadezaak. Ik ben in ieder geval erg positief over mijn week en werk nog steeds 

hard aan mijn herstel. Via deze weg wil ik jullie wel op de hoogte brengen dat ik iedereen héél 

erkentelijk ben dat ik door o.a. jullie deze kans heb gekregen! Voor velen misschien een klein 

gebaar, maar voor mij groots, bedankt voor jullie hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Cynthia Kooter (moeder van Guus 4A en Giel 1/2C) 

 

 

Relax Kids kamp meivakantie 2021  
 
Stel je eens voor... een prachtige plek, midden in het groen, waar dieren lopen, waar je in 
speeltoestellen kunt klimmen en klauteren. Kortom, een fantastische plek om te relaxen, 
avonturen te beleven, creatief te zijn en naar hartenlust te spelen!   
Zit jij dit jaar in groep 2, 3, 4, 5, 6 of 7 en lijkt jou dit wel wat?  
Dan ben je 6 en 7 mei van harte welkom bij Natuurtalent in Schiebroek!  
Op het terrein vind je een kruidentuin, schapen, kippen, konijnen, de zwijnen Hamlet & 
Bacon en de katten Loesje & Snoesje. 
Je gaat op donderdag om 9.15 uur 'op kamp'. We starten met een warming-up en 
kennismakingsspel, zo leer je de andere kinderen meteen kennen. Om 15.00 uur kun je 
weer opgehaald worden, want je slaapt gewoon thuis.  
 
Zomaar een greep uit het programma:  

• broodjes bakken rondom het vuur  
• smoothies maken  
• met elkaar op zoek naar de schat voor geluk  
• je eigen kruiden plukken voor een kopje zelfgemaakte thee  
• grote steen beschilderen  
• geluksdoosje versieren  
• grote natuurmandela maken  
• wedstrijdje ‘wie maakt het langste aquaduct’?  
• houten sleutelhanger maken  
• ... en dit is nog lang niet alles! 

Informatie   
www.studio-ikigai.nl of studio-ikigai@outlook.com 

 

http://www.studio-ikigai.nl/
mailto:studio-ikigai@outlook.com

