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Dinsdag 2 november 2021       

Beste ouders/verzorgers,  
 
De donkere dagen zijn begonnen, maar binnen ons IKC branden 
de lichtjes gezellig. Het IKC is weer omgetoverd in herfstsferen 
en in de groepen wordt (in de aankomende dagen) druk 
geknutseld aan de lampionnen, zodat de kinderen hier op 11 
november mee langs de deuren kunnen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bianca Veldman 
Directeur IKC De Poolster 

 

Informatie vanuit IKC De Poolster 
 

November en december 

Woensdag 3 november 08.30 uur Koffieochtend ‘Een opvoeding lang leren’ (speelzaal) 

Maandag 8 november 08.30-09.00 Inloopmoment Jeugd- en gezinscoach (teamkamer) 
Groepen 6/7 en 7/8 naar Cool Kunst en Cultuur 

Dinsdag 9 november Gastles Veilig Puberen groep 6 t/m 8 

Donderdag 11 november Studiedag (de kinderen van school zijn vrij, peuteropvang en BSO 
De Poolster zijn geopend) 

Vrijdag 12 november  Studiedag (de kinderen van school zijn vrij, peuteropvang De 
Poolster is geopend) 

Maandag 15 november  Gastles Veilig Puberen groep 6 t/m 8 

Dinsdag 16 november Ice games groep 4 en 5/6 

Woensdag 17 november 08.30 uur Koffieochtend ‘Een opvoeding lang leren’ (speelzaal) 

Maandag 22 november  08.30-09.00 Inloopmoment Jeugd- en gezinscoach (teamkamer) 
Gastles Veilig Puberen groep 6 t/m 8 

Maandag 29 november Ice games groep 6/7 en 7/8 

Vrijdag 3 december Sinterklaasviering 

Donderdag 23 december Kerstviering 

Vrijdag 24 december  14.00 uur Start kerstvakantie (t/m 7 januari) 

 
Studiedagen 11 en 12 november 
Op donderdag 11 en vrijdag 12 november heeft het onderwijsteam twee studiedagen. De volgende 
onderwerpen staan op het programma; rapporten, talentwerk, jonge kind, onderwijsplan taal, EDI en gelijke 
kansen. De kinderen van school zijn deze dagen vrij. Peuteropvang De Poolster is op donderdag- en 
vrijdagochtend gewoon geopend. BSO De Poolster is donderdag 11 november de hele dag geopend.   
 

Project ‘Om de hoek’ 
Dit schooljaar doet ons IKC mee aan het project 'Om de hoek'. Binnen dit project worden er op diverse 
basisscholen in Heerhugowaard naschoolse activiteiten georganiseerd.   
 
De eerste naschoolse activiteit is 'Theatercursus op school'. Deze gratis cursus is bedoeld voor kinderen van 7 
t/m 12 jaar en wordt 6x op maandag aangeboden in de speelzaal van onze school. De eerste keer was op 
maandag 25 oktober en de bijeenkomsten duren van 14.00 tot 15.15 uur.   

 

De volgende activiteit wordt ‘Striptekenen’. De activiteit start in februari. Eind januari ontvangt u hierover meer 

informatie en hoe u uw kind(eren) hiervoor kunt opgeven.  
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Even voorstellen, jeugd- en gezinscoach Antoinette Dorlandt 
Op de koffieochtend van maandag 25 oktober heeft onze nieuwe jeugd- en gezinscoach zich voorgesteld aan 
de aanwezige ouders. Voor de overige ouders stelt zij zich hieronder aan u voor. Elke twee weken op 
maandagochtend zal zij van 08.30 tot 09.00 uur aanwezig zijn in de teamkamer voor een inloopmoment. Als u 
een vraag aan Antoinette heeft kunt u dan zonder afspraak bij haar binnenlopen. De eerste twee 
inloopmomenten zijn op maandag 8 en 22 november.  

 
Mijn naam is Antoinette Dorlandt, ondertussen bijna 4 jaar werkzaam bij de gemeente 
Heerhugowaard als jeugd en gezinscoach. Als jeugd- en gezinscoach word ik vaak 
gevraagd om mee te denken bij situaties waar het niet zo lekker gaat. Dat kan zijn dat 
het thuis niet goed gaat, dat je kind ergens in vast loopt, zoals vriendjes maken, doen 
wat er gevraagd wordt, jezelf vermaken of je kind is erg enthousiast en energiek of 
juist erg op zichzelf. Samen met ouders zoeken we naar oplossingen en kijken we wat 
er allemaal mogelijk is, want er is vaak meer mogelijk dan we denken. Opvoeden is 
soms zwaar, door welke reden dan ook. Helaas hebben we geen kant en klaar 
opvoedboek waarin staat wat je in bepaalde situaties kunt doen. Samen kunnen we de 
krachten bundelen, want jullie zijn de expert van jullie kind en samen kunnen we veel 
voor elkaar krijgen. Maar ook op andere gebieden denk ik graag mee. Bijv. is er geen 
geld voor een sport of voor een fiets, zou je graag contact willen met andere ouders, maar weet je niet waar je 
moet zijn? Geen vraag of situatie is te gek. Vragen mag altijd en ik denk graag met je mee. Via de ib-er van 

school, kunt u in contact komen met mij. Samen gaan we dan in gesprek. Het is 
vrijblijvend. U bent niets verplicht. 
 
Antoinette Dorlandt 

 
Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Worden wat je wil’ en uiteraard 
hebben we hier op IKC De Poolster aandacht aan besteed. Als opening van de 
Kinderboekenweek hebben we een speurtocht gehouden in de school. De 
groepjes gingen in de school op zoek naar de vragen om deze vervolgens te 
beantwoorden. Bijvoorbeeld: 'Knipt een hondenkapper alleen honden?' en 
'Noem vijf beroepen die beginnen met een P.' Er werd enthousiast gespeurd en 
goed samengewerkt. Ook zijn er verschillende gastlessen gegeven door ouders 
waarbij zij vertelden aan de klas over hun beroep.   
 

 

Informatie vanuit peuteropvang De Poolster 

Thema ‘Wij gaan naar de dokter’ 
De peuteropvang is bezig met de afronding van het thema ‘Wij gaan 
naar de dokter’. In de afgelopen periode zijn de kinderen 
spelenderwijs diverse activiteiten rond dit thema aangeboden, 
bijvoorbeeld als motorische oefening met propjes een rood kruis 
maken en prachtige harten (‘mijn hart klopt’). De favoriete activiteit 
van veel kinderen is het verbinden van poppen, dino’s en elkaar met 
verband.  
 

Afspraken brengen kinderen peuteropvang (herhaling) 
- Ouders/verzorgers maken gebruik van de in- en uitgang aan 

het peuterplein.  

- In verband met de leeftijd en bijbehorende zelfstandigheid 
van de peuters is er dagelijks een inloopmoment mogelijk van 08.30 tot 08.45 uur.  

 

Afspraken halen kinderen peuteropvang (herhaling) 
- Ouders/verzorgers maken gebruik van de in- en uitgang aan het peuterplein. Om 12.30 uur kunnen zij 

hun peuter ophalen in de groep. 
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Vakleerkracht gym 
Onze vakleerkracht gym Danique Mallon van Heerhugowaard Sport heeft een nieuwe baan. Na de 
herfstvakantie is meester Yorick Hoogeveen weer bij ons gestart als vakleerkracht gym. Meester Yorick heeft 
eind vorig schooljaar ook namens Heerhugowaard Sport de gymlessen voor onze school verzorgd en is dus een 
bekend gezicht voor de kinderen.  

 
Schoolfruit en schoolzuivel 
Goed nieuws! Dit schooljaar zijn we weer ingeloot om mee te doen met het Europees School Fruit en Groente 
Programma. Dit betekent dat wij vanaf de week van 15 november 20 weken lang schoolfruit geleverd krijgen. 
De schoolfruitdagen zijn dit jaar dinsdag, woensdag en donderdag. Uw kind hoeft op deze dagen geen 
tussendoortje mee naar school.  
 
In dit schooljaar is het voor het eerst mogelijk om Schoolfruit te combineren met Schoolzuivel en ook hiervoor 
zijn we ingeloot. Dit betekent dat alle leerlingen vanaf de week van 15 november 2021 t/m de week van 18 
april 2022 elke week kunnen genieten van 3 porties groenten/fruit én 2 porties schoolzuivel. 

 
Ice games groep 4 t/m 8 
We doen dit jaar mee aan de Ice Games bij ijsbaan de Meent in Alkmaar. De ouderraad betaalt voor onze 
school de bijdrage die per kind gevraagd wordt. Groep 4 en groep 5/6 gaan op dinsdag 16 november naar de 
ijsbaan en groep 6/7 en 7/8 gaan op maandag 29 november. De ouders/verzorgers van de betreffende groepen 
zijn hierover geïnformeerd. Voor beide dagen zijn we nog op zoek naar ouders/verzorgers die ons willen 
vervoeren. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkrachten. Alvast bedankt voor uw hulp!  
 

NSCCT groep 7 
Op vrijdag 17 november wordt de NSCCT afgenomen bij de kinderen van groep 7. De NSCCT (Niet Schoolse 
Cognitieve Capaciteiten Test) wordt gebruikt om de leermogelijkheden van een leerling in te schatten en 
onderpresteerders op te sporen. De uitslag daarvan willen we vergelijken met de toetsuitslagen van januari 
2022.  Dit zullen we met de betreffende ouders bespreken tijdens het rapportgesprek in februari 2022. De 
ouders van groep 7 zijn hier inmiddels over geïnformeerd en gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen.  
 

Theaterbezoek 
Alle groepen brengen dit schooljaar een bezoek aan theater Cool Kunst en Cultuur. Op 
dinsdag 26 oktober heeft groep 4 genoten van de voorstelling ‘Het mysterie van de grote 
mensen’. Maandag 1 november hebben de groepen 1/2 een bezoek gebracht aan de 
voorstelling ‘Een ruimtereis’. Groep 6/7 en 7/8 zijn op maandag 8 november aan de beurt 
om een voorstelling in het theater te bezoeken. Groep 3 is op 8 maart aan de beurt en 
groep 5/6 op 24 mei.  

 
Veilig puberen groep 6 t/m 8 
Is het grappig als een jongen uit de klas online wordt afgebeeld als een meisje? Praat je 
wel eens met vreemden online? En als je dat doet, waar let je dan op? Hoe blijf je 
tevreden als mensen om je heen  de werkelijkheid online constant een stukje mooier 
maken? Als reclames meestal een onhaalbare werkelijkheid laten zien? Deze en andere 
vragen worden besproken tijdens Veilig Puberen.  
 
Op dinsdag 9, maandag 15 en maandag 22 november worden lessen Veilig Puberen gegeven aan de groepen 6 
t/m 8. Deze lessen worden gegeven door Monique Spijkers van bibliotheek Kennemerwaard. Door de lessen, 
die gaan over omgaan met social media, online gedrag, groepsdruk en weerbaarheid, worden leerlingen zich 
bewuster van de effecten van bepaald gedrag en leren zij bewuster keuzes te maken.   

 
  

Informatie vanuit Daltonschool De Poolster 
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Afspraken brengen schoolgaande kinderen (herhaling) 
- Ouders/verzorgers nemen buiten afscheid van hun kind, de kinderen gaan zelfstandig het IKC binnen.   
- Elke ochtend staan één of twee collega’s op het schoolplein om de kinderen die het spannend vinden 

naar de klas te begeleiden.   
- Groep 1 t/m 4 maakt gebruik van de hoofdingang, groep 5 t/m 8 maakt gebruik van de zij-ingang (bij 

het lokaal van groep 7/8).  
- Ouders van nieuwe kleuters mogen tijdens de drie wendagen hun kind in de klas brengen.   
- Elke eerste week na een vakantie houden we een ‘Kijkweek’ in alle groepen. Tijdens deze 

‘Kijkweken’ is er dagelijks een inloopmoment in de klassen van 08.30 tot 08.45 uur waarvoor u zich 
kunt inschrijven. U kunt dan met uw kind mee naar binnen en het eerste kwartier een activiteit met 
uw kind doen in zijn/haar klas en/of het lesprogramma volgen. De volgende Kijkweek is na de 
kerstvakantie. U ontvangt in december de informatie hoe u zich hiervoor kunt inschrijven. Per klas en 
inloopmoment kunnen maximaal 5 ouders inschrijven.   

 

Afspraken tussendoor halen en brengen kinderen (herhaling) 
- Als u onder schooltijd uw kind haalt of brengt, dan vragen we u aan te bellen bij de hoofdentree. In verband 

met de rust in de school zal één van de medewerkers uw kind halen en vragen we u buiten te wachten.   
 
Afspraken halen schoolgaande kinderen (herhaling) 

- Alle groepen gaan om 14.00 uur uit.   
- Groep 1 t/m 4 komt naar buiten via de hoofdingang, groep 5 t/m 8 komt naar buiten via de zij-

ingang (bij het lokaal van groep 7/8).  
- Ouders kunnen vanaf 13.55 uur wachten op het schoolplein. We verzoeken u hierbij om aan de kant 

van de fietsenstalling te blijven in verband met het overzicht voor kinderen en medewerkers.   
- De kinderen van groep 1 t/m 3 wachten bij de leerkracht tot ze zijn opgehaald.   

 

Informatie vanuit BSO De Poolster 

BSO De Poolster 
Op BSO De Poolster worden allerlei leuke activiteiten 
gedaan. Er is genoeg te ontdekken en er wordt gezellig 
gespeeld. Er wordt gevoetbald in het zonnetje, de 
kinderen ontwerpen kastelen, maken pap, creëren 
prachtige kunstwerken en genieten van zelfgemaakte 
koekjes. 

 
Afspraken halen kinderen BSO (herhaling) 

- Ouders/verzorgers bellen aan bij de hoofdentree 

als ze hun kind(eren) van de BSO ophalen. 
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Overig 

Webinar: Samen sociaal online  

In het kader van de Week van de Mediawijsheid (5 november 

t/m 12 november 2021) neemt Denise Bontje van 

Mediasmarties.nl ouders mee in het mediagebruik van kinderen 

tot 12 jaar. In hoeverre is er sprake van balans? Hoe sociaal 

zijn social media eigenlijk? Waar leg je de grens voor online of 

offline contact en hoe praat je met je kind over media? Welke 

media kun je daarvoor gebruiken? 

Samen sociaal online 
De afgelopen tijd waren we meer aangewezen op online 
contact. Nu we steeds meer live kunnen doen, is het goed om 
de balans weer te herstellen. Maar hoe doe je dat? Hoe staat 
het ervoor met het mediagebruik van kinderen? Dat betrokken 
zijn belangrijk is, weten we. Dat het leuk kan zijn om als gezin 

iets te doen, ook. Maar de tijd ontbreekt. En wat doe je dan? Daarnaast zijn kinderen steeds meer 
alleen online bezig. Hoe weet je dat ze zich online net zo sociaal gedragen als offline? 

Meld je aan 
Kortom, heb je kinderen op de basisschool? Meld je dan aan voor dit webinar. Je ontvangt 
praktische tips om het gesprek aan te gaan over het gedrag online. Ook is er voldoende ruimte voor 
vragen. Laat je inspireren. Deze gratis webinar wordt gegeven tijdens de jaarlijkse Week van de 
Mediawijsheid, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. 

Wat: Webinar met praktische tips over mediagebruik van kinderen op de basisschool 
Voor wie: Ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
Wanneer: Dinsdag 9 november 2021 van 20 uur tot 21 uur 
Hoe: Online webinar 

Over Denise Bontje 
Denise Bontje (@dmaakthetbont) is gespecialiseerd op het gebied van taal en mediaopvoeding én 
samen met Manon Bontje beheerder van Mediasmarties, de online mediagids vol media voor 
kinderen van 0 – 12 jaar. 

Na je aanmelding ontvang je per mail de registratielink om mee te kunnen doen aan het 
webinar. 

Webinar: Samen sociaal online | dinsdag 9 november 2021 | Bibliotheek Kennemerwaard (op-

shop.nl) 

Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl om te zien welke activiteiten er nog meer bij jou in de 

buurt of online te doen zijn. 

Deze tip komt van bibliotheekconsulent Emma van Bibliotheek Kennemerwaard 
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