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NOVA VOOR DE MAAND        Oktober      SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 

Agenda voor de maand oktober  

05 Dag van de leraar. 
06  OR-vergadering aanvang om 20.00 uur.  
15  MR-vergadering aanvang om 20.00 uur. 
17  Start herfstvakantie t/m 25 oktober 2020. 
25 De wintertijd gaat in. De klok gaat een uur achteruit.  
26 Denkt u er deze week zelf weer even aan om luizencontrole te doen bij uw  
  kind(eren)? 
30 De Nova van november wordt verspreid. 
 

De nieuwe Poolsterretjes 

 

In de maand oktober worden de volgende kinderen  

4 jaar.  

We wensen alle nieuwe `Poolsterretjes` een fijne tijd op 

De Poolster. 

 

Groep B: Ivy Stok  

Groep D: Noah Renden  

Groep E: Jari Lexmond   

In navolging op de laatste Nova zijn in september de volgende leerlingen ook nog bij ons op 

school gestart: 

Groep A: Jack Hanson 

Groep E: Brandon Lezer  

Groep E: Sarah Diepenbach 

Groep E: Sophia Diepenbach 
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Specialisten in de school 

Wellicht hebt u al eens gehoord of gelezen dat wij in de school 7 specialistische werkgroepen 

hebben. In deze werkgroepen, zogenaamde L11-werkgroepen, zit 

minimaal één teamlid dat extra geschoold is op een bepaald 

gebied. In de werkgroepen zitten ook leerkrachten die interesse 

hebben in het specifieke vakgebied of de intentie hebben in de 

toekomst een opleiding tot specialist te doen. De werkgroepen 

vergaderen regelmatig. Ongeveer vier keer per jaar sluiten hier 

ook onze intern begeleiders en een directielid bij aan.  

Deze werkgroepen maken jaarlijks een plan (het jaarplan) met daarin uitgewerkt welke 

speerpunten er komend schooljaar op de planning staan om ons onderwijs nog verder te 

verbeteren. Uiteraard wordt er aan het eind van elk schooljaar ook geëvalueerd op de 

gemaakte plannen door middel van een jaarverslag. Deze jaarverslagen en jaarplannen 

worden aan het eind van elk schooljaar samengevoegd met het algemene jaarplan en 

jaarverslag van de school. Deze documenten worden tijdens een MR-vergadering besproken 

en na goedkeuring geplaatst op www.depoolster.nl.  

Omdat we begrijpen dat het documenten van flinke omvang zijn, hebben we hieronder de 

belangrijkste speerpunt(en) van elk van onze specialistische werkgroepen weergegeven.  

Tijdens de studiedag van 16 september jl. hebben de werkgroepen hun speerpunten ook 

gepresenteerd aan alle teamleden.  

 

Werkgroep Belangrijke speerpunten voor schooljaar 2020/2021 

Werkgroep Rekenen  Oriënteren op een nieuwe rekenmethode voor groep 3 t/m 8. 

Werkgroep taal/lezen Diverse activiteiten in het kader van leespromotie.  
De nieuwe methode ‘Join in’ voor de groepen 5 t/m 7 invoeren.  

Werkgroep ICT  Een start maken met het opzetten van een leerlijn voor groep 1 t/m 
8.  
Inzet van ICT bij de 21e eeuwse vaardigheden bij wereldoriëntatie.  

Werkgroep Cultuur  Inzet van diverse methodes/bronnen bij het maken van de 
cultuurlessen en afspraken hierover vastleggen in protocollen.  

Werkgroep Remedial Teaching 
(RT) 

Het verder uitwerken van de aanpak voor leerlingen op een eigen 
leerlijn. 

Werkgroep Hoogbegaafdheid 
(HB) 

Het verder uitwerken van de doorgaande lijn (aanpak) binnen de 
school.  

Werkgroep gedrag  De huidige protocollen herzien en indien nodig aanpassen. 
Inventariseren welke wensen het team heeft op dit gebied.  

 

We hopen u met bovenstaande een klein inkijkje te hebben gegeven in waar we ons in de 

school nog meer mee bezighouden, naast het lesgeven aan uw kind(eren).  

Mocht u geïnteresseerd zijn naar uitgebreidere informatie hierover, dan verwijzen wij u 

graag naar het kopje ‘handige informatie’ op onze website.  

 

http://www.depoolster.nl/
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Kinderboekenweek 2020  

 

Woensdag 30 september gaan we van start met de Kinderboekenweek 2020! Het thema is 

dit jaar “En toen?”. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd! We lezen uit 

kinderboeken over vroeger en van vroeger.  

Door de maatregelen rondom Corona zal het programma rondom de Kinderboekenweek er 

hier en daar anders uitzien dan voorgaande jaren. Wat hetzelfde blijft is dat leespromotie 

ook nu weer voorop staat! De voorleeswedstrijd in de groepen 4 tot en met 8 gaat gelukkig 

gewoon door! Uit elke klas komt er 1 winnaar naar voren die op vrijdag 9 oktober door mag 

naar de “grote” wedstrijd en zal strijden tegen de winnaar van de duo klas. Voor elke 

winnaar is er ook weer een klein prijsje.  

De boekenmarkt zal dit jaar helaas niet doorgaan i.v.m. de maatregelen rondom Covid-19. 

Hopelijk kunnen we deze volgend jaar weer organiseren.  

U bent wellicht van ons gewend dat boekhandel Van Atten een aantal kinderboeken 

promoot bij ons op school tijdens de Kinderboekenweek. Helaas kunt u dit jaar de boeken 

niet bij ons op school bekijken. Wel kunt u uiteraard een kinderboek kopen bij boekhandel 

Van Atten. Bij aankoop van 12,50 euro aan kinderboeken krijgt u het 

Kinderboekenweekgeschenk er gratis bij. Van de opbrengst van de verkoop krijgen wij als 

school bovendien 10%, waar wij nieuwe boeken voor De Poolster van kunnen kopen.  

Wij gaan er een gezellige en leerzame Kinderboekenweek van maken!  

Penningmeester ouderraad 

De penningmeester van de ouderraad (Manuela Vermeulen) 

heeft aangegeven haar werkzaamheden als penningmeester 

over te willen dragen aan een nieuw lid. De dochter van 

Manuela zit inmiddels in de bovenbouw en Manuela wil graag 

de tijd nemen haar taken op een goede manier over te dragen. 

Daarom zijn wij dringend op zoek naar versterking!  

De penningmeester zorgt voor de financiën van de ouderraad, maakt een begroting en 

draagt zorg voor de financiële verantwoording.  

Bent u (mogelijk) geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een mailtje naar: 

poolster@laurentiusstichting.nl  

 

mailto:poolster@laurentiusstichting.nl
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Vrijwillige ouderbijdrage  

Afgelopen jaar zijn door de Corona-uitbraak de nodige activiteiten binnen de school niet 

doorgegaan. Te denken valt hierbij aan de sportdag en project. De gelden die hiervoor 

begroot waren, staan nu nog open. Dit schooljaar hopen wij alle activiteiten, op dan wel 

aangepaste wijze, weer plaats te kunnen laten vinden. We zullen het overgebleven budget 

van 2019/2020 dan inzetten in het huidige schooljaar. Op deze manier wordt de door u 

betaalde vrijwillige ouderbijdrage goed besteed aan de kinderen.  

 

Binnenkort ontvangt u ook weer een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage voor 

het schooljaar 2020/2021.  

Oude kleding, batterijen en lege cartridges 

Op school zijn we blij met de inzameling van bovengenoemde artikelen.   
De batterijen kunnen de kinderen in de blauwe ton bij de hoofdingang kwijt. Oude kleding 
mag in de blauwe containers achter het voetbalveldje op de speelplaats gedaan worden. Dit 
kunt u zelf doen, maar op een rustig moment. Lege cartridges kunt u ook nog steeds 
inleveren. Belt u hiervoor even aan bij de hoofdingang, dan komt er iemand om ze van u aan 
te nemen. De opbrengst van deze artikelen wordt weer gebruikt voor extra 
leermiddelen. Alvast bedankt voor het sparen! 
 

Ingezonden berichten (2) 

Wil je ook leren lopen op een bal, leren jongleren,  

of rijden op een éénwielfiets? Is acrobatiek wat voor jou, of wil je leren koord dansen? Ben je 

tussen de 6 en de 12 jaar?  Kom dan bij: 

      Circus Ravioli 

 

De volgende cursus start 28 september 2020 en bestaat uit 10 lessen. De lessen en vinden elke 

maandag  plaats in de Sterrenhal, Wilgenlaan 5a, Berkel en Rodenrijs   Tijd: 16.15 tot 17.30 

uur De kosten bedragen € 75.- per persoon. Opgeven kan bij Circus Ravioli, Bouke van 

Tongeren. E-mail: bouke@ravioli.nl of Tel: 06-41314560 Meer info?  www.circusravioli.nl 
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Helicon is weer begonnen met nieuwe lessen voor kinderen 
 
In september gaan de nieuwe klasjes van start! Kom je ook? 

Kinderen van 5 tot 7 jaar kunnen bij Helicon deelnemen aan de cursus Fluiten met 
visjes. De kinderen komen in contact met muzikale visjes die op, onder of boven het 
water kunnen zwemmen. Ze hebben ook verschillende kleuren: wit of zwart. Ze 
blijken ook nog muziek te kunnen maken. Naast de visjes wordt in de lessen ook veel 
gedaan met ritme, zingen en dansen. De groep bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 
10 kinderen, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. 
Kinderen van 7 tot 10 jaar kunnen deelnemen aan Algemene Muzikale Vorming 
(AMV). Bij deze cursus leren de kinderen goed blokfluit spelen als basis voor een 
nog te kiezen blaasinstrument. De kinderen komen met alle blaasinstrumenten in 
aanraking, zodat er aan het einde van het jaar, het mooiste instrument kan worden 
uitgekozen om verder op te leren spelen. Naast de lessen op blokfluit is er ook veel 
aandacht voor ritme, zingen en muzikale spellen. Het belangrijkste is dat de kinderen 
ervaren hoe leuk het is om (samen) muziek te maken! De cursussen worden 
gegeven door muziekdocente Daniëlle van der Bas. 
Je kunt je voor de cursussen aanmelden via educatie@helicontact.nl 
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