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Jaargang 31 nummer 10 INFO 31-01-2020 
 

 
Letterfeest  
Vorige week vrijdag vierden de groepen 3 het Letterfeest 
omdat ze nu alle letters kennen! Wat hadden ze ernaar uit 
gekeken. Na een heus letterfeestlied, begonnen de 
leerlingen in groepjes met een woord-letterspeurtocht 
door de gangen, lokalen en het klokhuis, zelfs in de 
teamkamer waren woorden en letters te vinden! Tot slot 
kregen de kinderen een diploma en een zakje letterchips! 
Hard gewerkt jongens en meiden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 3 starten nu met kern 7. Vanaf kern 7 ligt het 
accent op meer verschillende woordtypen. U kunt hierbij 
denken aan woorden als zakdoek, schoen en ring. De 
kinderen kunnen hier thuis ook weer mee oefenen met de 
thuissoftware. De juffen hebben de woorden weer 
klaargezet. Klik hier voor een aantal (voor)leestips. 

 
STAKING! 
Gisteren was de school gesloten in verband met de 
landelijke tweedaagse staking in het onderwijs. Wij 
hebben gestaakt omdat wij vinden dat er gezocht moet 
worden naar meer structurele oplossingen voor het 
lerarentekort, een verkleining van de salariskloof met het 
voortgezet onderwijs en een verlaging van de hoge 
werkdruk. De vraag die leefde binnen het team was of een 
tweedaagse staking op dit moment het middel is om 
aandacht te vragen voor deze problematiek. Binnen het 
team zijn er lastige, maar wel waardevolle gesprekken 
gevoerd over deze keuze. Na lang wikken en wegen is er 
besloten om alleen op donderdag te deuren te sluiten, 
onder andere zodat er deelgenomen kon worden aan de 
manifestatie in Groningen.  
 
 Voorleesontbijt 
Als aftrap van de Nationale Voorleesdagen werd er vorige 
week woensdag in alle groepen genoten van een heerlijk 
ontbijtje in combinatie met een voorleesverhaal. De 
oudervereniging verzorgde dit ontbijt in samenwerking 
met de Albert Heijn, bedankt hiervoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kleutergroepen werd deze weken kennis gemaakt 
met de moppereend uit het prentenboek van het jaar 2020 
Moppereend. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen is 
het Prentenboek van het Jaar als mini-editie te koop in de 
boekwinkel voor € 5,25. 
 
Filmavond 
Op donderdagavond 13 februari wordt er een gezellige 
filmavond georganiseerd (met alles erop en eraan), voor 
de groepen 5 t/m 8. De kinderen hebben deze week een 
speciale uitnodiging ontvangen, nu moeten ze nog kiezen 
naar welke film ze willen. Veel plezier allemaal! 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 31-01 INFO #10 
Di 04-02 Ontdeklab groep 1/2d 
Wo 05-02 Raad van kinderen 
Vr  07-02 Open podium groep 6b 
Ma 10-02 Oudergesprekken week 1 van 2 

Basketbaltoernooi groep 8 
Wo 12-02 Open huis 
Do 13-02 Filmavond groepen 5 t/m 8* 

INFO #11 

Vr 14-02 Studiedag | Alle kinderen vrij 
Start voorjaarsvakantie 

   
Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Schoolplan 
Afgelopen dinsdag heeft de MR het definitieve schoolplan 
2019-2023 goedgekeurd. Ten minste eenmaal per 4 jaar 
maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral 
bedoeld als planmatig sturingsinstrument. Het plan laat 
zien waar de school op inzet en hoe de school het 
onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Het 
schoolplan ligt ter inzage op school. 

 
De Poolster heeft de volgende grote doelen voor de 
komende 4 jaar. Deze doelen worden in kleinere stukken 
verwerkt in het jaarplan. Op onze school: 
- komen de kernbegrippen nieuwsgierigheid, 
samenwerking en eigenaarschap tot leven;  
-    wordt gewerkt met moderne methodes, waarbinnen 
onze kernbegrippen een prominente 
plaats vervullen; 
-   wordt in de onderbouw gewerkt met een modern 
observatie- en registratiesysteem, waarbinnen onze 
kernbegrippen een prominente plaats vervullen; 
-    besteden we structureel aandacht aan onderdelen uit 
de 21e eeuwse vaardigheden met een bijzondere plek 
voor digitale geletterdheid; 
-    wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ICT 
ons biedt om ons aanbod verder af te stemmen op de 
individuele leerling. 
 
Ontdeklab groep 1/2  
Zoals u in de vorige INFO heeft kunnen lezen, worden de 
kleuters deze periode bezocht door juf Inge en het 
ontdeklab. Vorige week ging er een aantal leerlingen uit 
groep 7 mee op ontdekkingstocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Kinderjaarfeest: Imbolc voor Ouder & Kind v.a. 5 jaar 
Eind vorig jaar lieten we weten dat we van start zijn 
gegaan met Nova Kids, een programma speciaal opgezet 
om kinderen meer in verbinding te brengen met zichzelf, 
de natuur en alles wat er om hen heen speelt. Dit doen we 
o.a. door het vieren van jaarfeesten. 
 
Jaarfeesten zijn momenten in het jaar waarop we extra 
stilstaan bij het jaargetijde en de veranderingen in het 
seizoen. Ieder seizoen kent zijn eigen energie en eigen 
krachten. De jaarfeesten, het zijn er 8, worden zichtbaar 
gemaakt in een jaarwiel (zie afbeelding). 
 
Het eerstkomende jaarfeest heet Imbolc en is voor ouders 
en kinderen. In de wintertijd zijn veel bomen en planten 
afgestorven en in diepe rust. De levenskracht van de 
natuur lijkt bijna weg te zijn. Maar onder de 
aardoppervlakte is de natuur druk bezig met de 
voorbereidingen om weer tot bloei te kunnen komen. Met 
Imbolc vieren we het langer worden van de dagen en de 
hoop op wedergeboorte: de lente. We noemen Imbolc 
daarom ook wel het lichtfeest. 
 
Bij Nova Kids vieren we Imbolc met aandacht voor de 
natuur buiten. Met een verhaal uit een prentenboek 
brengen we de energie van buiten mee naar binnen waar 
we vervolgens met ouder&kind yoga bewust en 
fantasievol in beweging gaan. Met een speelse meditatie 
creëren we een moment waarop we de aandacht op onze 
eigen natuurlijke stroom richten. Tenslotte gaan we 
creatief aan de slag en mag je je eigen creatie meenemen 
naar huis, waarmee je de energie van het jaarfeest zo lang 
je wilt nog bij je kunt houden. 
 
We vieren Imbolc graag samen met anderen en hopen jou 
ook te mogen verwelkomen. 
Lijkt het jou leuk om op een samen met ons dit natuurfeest 
te vieren? Meld je dan aan via info@novastrada.nl of kijk 
op www.novastrada.nl voor meer informatie. 
 
Wanneer: Op vrijdag 31 januari van 15.30 tot 17.00u. 
Voor wie: Ouders en kinderen (5 t/m 8 jaar oud). 
Kosten: € 17,50 per ouder & kind. 
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Zegt het voort 
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