JULI 2016
We wensen iedereen een fijne, rustige en zonnige zomer!
BELANGRIJKE DATA
06 juli
19 juli
22 juli

Schoolfeest
Wendag
Start zomervakantie tot en met 3 september 2017
De zomervakantie begint vrijdag 22 juli om 12.00 uur.

DATA SCHOOLREIZEN
-groep 3, 4 en 5: maandag 17 juli, Duinenzathe Appelscha
-groep 6 en 7: woensdag 5 juli, Wildlands Emmen

SAMEN BUURTEN
De afgelopen twee maanden konden er plannen worden ingediend voor het wijkbudget van Samen
Buurten. Er zijn in totaal twaalf plannen ingediend. Het kernteam van Samen Buurten is enthousiast
over de ingediende plannen: “Er zijn hele uiteenlopende plannen ingediend en dat maakt het
interessant”.
Als bewoner van Vinkhuizen kunt u stemmen op 3 van de 12 plannen. Meester Jaap heeft een plan
om gratis peutergym te organiseren. Hilleen (moeder van Marit uit groep 8) wil graag een kiosk in
het diamantpark realiseren. Daarnaast zijn er nog allerlei andere leuke initiatieven.
U kunt tot en met 15 juli stemmen op www.samen-buurten.nl. Van 10 t/m 15 juli kunt u ook iedere
avond tussen 19.00 en 20.30 uur stemmen bij de ijscokar die rondrijdt in de wijk. In ruil voor uw stem
ontvangt u een gratis ijsje. Daarnaast wordt onder de stemmers iedere dag een bos bloemen en een
taartje verloot. Buurt u ook mee?
Meester Jaap

PRIJSUITREIKING JONGE ONTWERPERS
Iedereen bedankt voor het stemmen op de posters van onze jonge ontwerpers.
De poster waren onderverdeeld in verschillende categorieën, in de categorie laptop regeling hebben
onze ontwerpers gewonnen met 153 stemmen! GEFELICITEERD MEIDEN!

Woensdag 21 juni was de spannende prijsuitreiking, Juno en Elisa (twee van de 5 ontwerpers van de
laptop regeling) vertegenwoordigden onze school en mochten de prijs van wethouder Mattias
Gijsbertsen in ontvangst nemen.

De winnende posters hangen door de hele stad, de poster van de laptop regeling is de vinden op de
volgende plekken in de stad;
Diamantlaan
Zernikelaan
Gedempte Kattendiep
Zaagmuldersweg

KLUSBUS
Donderdag 8 juni stond de klusbus op het plein (Radiumlocatie) en met succes! Veel leerlingen
hebben hun fiets laten maken.

VVE THUIS
VVE thuis is voor leerlingen die gebruik maken van de schakelklas.
Naast de schakelklas krijgen leerlingen huiswerkopdrachten mee. Samen met de ouders van de
kinderen van de schakelklas, is er iedere maand een bijeenkomst op school. Deze bijeenkomst is er
om ervaringen te delen met andere ouders en school biedt ouders workshops aan. Bij de workshop is
het mogelijk deze samen met uw kind te volgen. Hierbij kunt u denken aan bijv. interactief
voorlezen, knutselactiviteiten en soms een gastdocent van o.a. Humanitas.

Donderdag 29-06-2017 was alweer de laatste bijeenkomst. We hebben het afgesloten met een kopje
koffie/thee. Alle ouders bedankt voor jullie inzet!

SCHOOLJAAR 2017-2018
Voor het komend schooljaar gaan we, zoals eerder met u is gecommuniceerd, 13 groepen formeren.
In tegenstelling tot dit schooljaar gaan we de groepen heterogeen qua leeftijd formeren. Kinderen
van verschillende leeftijden zullen bij elkaar in de groep komen. Het schoolteam heeft aangegeven
dat de groepen 3 en de groepen 8 apart moeten blijven. De groepen 3 omdat in deze groep het
leesproces opgestart wordt en de groepen 8 in verband de CITO-eindtoets en de voorbereidingen op
het voortgezet onderwijs.
13 groepen
3 groepen 1/2
2 groepen 3
3 groepen 4/5
3 groepen 6/7
2 groepen 8
De gemiddelde groepsgrootte bedraagt het komend schooljaar 22 leerlingen. In de ene groep
kunnen een paar kinderen meer dan 22 leerlingen zitten en in een andere groep minder dan 22. De
groepen 6,7 en 8 blijven gehuisvest aan de locatie Radium, de overige groepen locatie Siersteen.
De leerkrachten hebben de kinderen over de groepen verdeeld. We hebben de groepen evenwichtig
samengesteld. Om tot een evenwichtige groepsindeling te komen waren de volgende criteria, in
willekeurige volgorde, zoveel mogelijk het uitgangspunt:
• evenredige verdeling van het aantal kinderen, jongens en meisjes, allochtone en
autochtone kinderen per groep
• het onderwijskundig belang voor kinderen bij plaatsing in een bepaalde groep
• rekening houden met sociale relaties tussen kinderen
• geen broertjes/zusjes in dezelfde groep, tenzij dit pedagogisch wel is aan te bevelen
• aanvullende relevante informatie van de ouders/verzorgers.
Bovengenoemde criteria staan vermeld in de Schoolgids van obs De Sterrensteen.

VERDELING MEDEWERKERS SCHOOLJAAR 2017-2018
Directie: Monique Inja, over haar aanstelling heeft u een aparte brief ontvangen.
Interne begeleiding: Fenneke Tjoelker
Bouwcoördinatoren: Rinske Swart (groep 1/2), Marion Wester (groep 3, 4 en 5) en Pauline van
Staalen (groep 6, 7 en 8).
De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam van obs De
Sterrensteen.

Groep
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4/5a
Groep 4/5b
Groep 4/5c
Groep 6/7a
Groep 6/7b
Groep 6/7c
Groep 8a
Groep 8b

Leerkrachten
Irene Kooiman
?
Rinske Swart
Ester Vos
Maaike Stuiver
Petra Gubbels
Marjon Wester
?
Nynke Harsta
Petra Gubbels
Debbie van der Ploeg
Naomi Waalkens
Marianne Mulder
Marije Sagel
Klazina Krijgsheld
Marije Sagel
Dorianne Schuurman
Sieta van der Berg
Masja Molema
Marlie Calandra
Wendy Kregel
Pauline van Staalen
Angelique Kuiper
Sieta van der Berg

Dagen
Di, wo, do vr
Ma
Wo, do, vr
Ma, di
Ma, di, do, vr
Wo
Ma t/m do
Vr
Ma, di, wo
Do, vr
Ma, di, do
Wo, vr
Di, wo, do
Ma, vr
Ma, di, wo, vr
Do
Ma, wo, do, vr
Di
Ma, di, wo
Do, vr
Ma t/m vr
Ma t/m vr
Di t/m vr
Ma

N.b.: 1. Ester Vos vervangt Naomi Waalkens in groep 4/5a op woensdag en vrijdag.
2. Maandag groep 1/2a: nog niet bekend.
3. Vrijdag groep 3a: nog niet bekend.

Overige medewerkers
Brugfunctionaris: Wilma Bolhuis
Vakleerkracht gymnastiek en B-slim functionaris: Jaap Jacobs
ICT: Marlie Calandra
Administratie: Mary van Ossewaarde
Conciërge: Gerrit Sesselaar
VVE: Yvonne Daling en Henriëtte Stegeman
Onderwijsassistent: Wil Douma
Overblijfcoördinatie: Caroline van Dalen
In het overzicht mist u verschillende bekende namen. Een aantal leerkrachten gaat de school
verlaten en gaat elders binnen het onderwijs aan het werk. Ook vanaf deze plek willen wij deze

leerkrachten bedanken voor hun inzet bij ons op school en wij wensen deze leerkrachten succes toe
bij hun verdere onderwijscarrière. Wie gaan ons verlaten:
Iris Dorland gaat werken op obs De Meander, Dagmar Jonkman gaat werken op een basisschool in
Roden, Floor Edzes gaat naar ods De Starter, Ellen van Dijk gaat naar De Oosterhoogebrugschool en
Linda Vos, waar zij heen gaat is nog niet bekend.
Ook Fokko Hindriks gaat de school verlaten, daar heeft u eerder een bericht over ontvangen.
Verder nemen we afscheid van verschillende invalleerkrachten, invalleerkrachten die langdurig bij
ons op school hebben ingevallen. Deze leerkrachten zijn dit schooljaar erg belangrijk voor ons
geweest. Henk Timmer, Miranda Ruyg, Bernadette Hartlief, Corien Wijnja: ONTZETTEND BEDANKT!!!

VERDELING KINDEREN SCHOOLJAAR 2017-2018
Tegelijk met deze Sterrenstof ontvangt u ook de verdeling van de kinderen over de groepen. U
ontvangt deze verdeling in een aparte bijlage.

VAKANTIEROOSTER VOOR LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2017-2018
Zomervakantie 2017
Gronings Ontzet
Onderwijsdag (=margedag)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart en dag na Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2018

22 juli t/m 3 september 2017
valt in zomervakantie 2017
16 oktober 2017
21 oktober t/m 29 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari t/m 4 maart 2018
30 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
28 april t/m 6 mei 2018
valt in meivakantie
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK
Zomeropeningstijden
De openingstijden in de periode van 31 juli t/m 25 augustus zijn als volgt:
•
Bibliotheek Vinkhuizen
maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 18.00 uur.
•
Centrale Bibliotheek
maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur

zaterdag

11.00-16.00 uur

•
Bibliotheek Hoogkerk
dinsdag en donderdag van 13.00 – 17.00 uur
Zomercadeautje van de bibliotheek

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft: in de VakantieBieb vind je meer dan 60 gratis e-books voor
het hele gezin. Download de gratis app vanaf 1 juni op je smartphone of tablet.
De VakantieBieb opent 1 juni met jeugdboeken en 1 juli komen hier e-books voor volwassenen bij.
De VakantieBieb sluit op 31 augustus.
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus terug
in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw
kind. Dit kan óók digitaal met de VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een leuke selectie
leesboeken en is van 1 juni t/m 31 augustus te downloaden op tablet of mobiel via de App Store en
de Google Play Store. https://vakantiebieb.nl/

We wensen iedereen een fijne, rustige en zonnige zomer!

