JUNI 2016
BELANGRIJKE DATA
05 juni
06 juli
19 juli
22 juli

Maandag vrij, maandag tweede Pinksterdag
Schoolfeest
Wendag
Start zomervakantie tot en met 3 september 2017

DATA SCHOOLREIZEN
-groep 1 en 2: maandag 3 juli, Sprookjeshof Zuidlaren (let op: datum is gewijzigd)
-groep 3, 4 en 5: maandag 17 juli, Duinenzathe Appelscha
-groep 6 en 7: woensdag 5 juli, Wildlands Emmen

AVOND 4-DAAGSE 2017
Ook dit jaar hebben veel kinderen van onze school weer mee gedaan aan de avond 4-daagse. Op de
laatste dag liep de route o.a. door het UMCG. De kinderen hebben daar een roos gegeven aan zieke
kinderen. Zie hieronder een reactie:
Goedenavond,
Overweldigd zijn we door de bijzondere avond. Alle kinderen van de Sterrensteen hebben hun roos
aan Marley Jonkman gegeven. Mijn dochter van 8 met een zeldzame vorm van botkanker.
Zij deelde ijsjes uit, tenminste dat was het plan in plaats daarvan werd ze bedolven onder de
bloemen!!
Wij willen iedereen bedanken voor alle liefde!!
Groetjes Marley en haar ouders!

VOORBEREIDING SCHOOLJAAR 2017-2018
We zijn op dit moment alweer bezig met de voorbereiding op het komend schooljaar. Eén van de
belangrijkste onderwerpen is het formeren van de groepen en de verdeling van de leerkrachten over
de groepen. Gezien de terugloop in leerlingen moeten we het komend schooljaar de groepen anders
samenstellen. Dit schooljaar hebben we enkelvoudige groepen kunnen formeren: twee groepen 3,
twee groepen 4, etc. Het komend schooljaar is dat niet meer mogelijk. We zullen groepen moeten
samenvoegen. Hoe we dat gaan doen is nu duidelijk. Voor het komend schooljaar gaan we 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 zijn nu bezig om de kinderen over de groepen te verdelen. We proberen de groepen
evenwichtig samen te stellen. Om tot een groepsindeling te komen vormen 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.
Begin juli 2017 gaat de verdeling van de kinderen over de groepen mee naar huis. De verdeling van
de leerkrachten over de groepen wordt ook begin juli 2017 bekend gemaakt.

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
Gronings Ontzet

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
valt in zomervakantie 2018

KLUSBUS
In de groepen 5 t/m 7 hebben leerlingen fietslessen gehad.
Een onderdeel van de fietslessen was het controleren van je fiets. Werkt de bel? Doet het licht het?
Zijn de remmen goed? Tijdens deze controle voldeden niet alle fietsen aan de veiligheidseisen.
Om die reden hebben we (in overleg met het WIJ team) de KLUSBUS uitgenodigd! De Klusbus
repareert gratis alle kapotte onderdelen van je fiets. Denk hierbij aan het vervangen van banden,
fietsbel, verlichting en eventueel een nieuwe standaard. De klusbus staat op het plein
(Radiumlocatie) voor alle leerlingen van de Sterrensteen.
Wanneer: 8 juni
Waar: Plein Radiumstraat 2
Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur

Geen fiets?
Heeft uw zoon/dochter geen fiets? In sommige gevallen is het mogelijk deze aan te vragen via
Stichting Leergeld! Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.kindpakket.nl
Heeft u hulp nodig voor een aanvraag? Dan kunt u contact met me opnemen, Wilma Bolhuis 0629006229.

PRIJSUITREIKING JONGE ONTWERPERS
Vorig schooljaar hebben wij tijdens De wereld de school in, een workshop gehad "Jonge ontwerpers"
gesubsidieerd vanuit de Gemeente. 12 leerlingen hebben toen 6 prachtige posters met regelingen
uit het kindpakket gemaakt. De posters hangen in school.
Inmiddels hebben nog 10 scholen hieraan meegedaan en is er een wedstrijd aan gekoppeld. Iedereen
kan stemmen op de posters!
http://www.kindpakket.groningen.nl
Let op! Ieder die gaat stemmen, moet het bevestigen via de mail. Leerlingen kunnen onderstaande
invullen:
Kindpakketgroningen+……………………@gmail.com (na de + kunt u de naam en achternaam van uw
kind zetten). Door gebruik van het bovenstaande e-mailadres, hoeven leerlingen het niet te
bevestigen.
De posters met de meeste stemmen worden verspreid door de stad en komen in bushokjes te
hangen.
Nu weten wij natuurlijk allang dat leerlingen van de Sterrensteen de mooiste posters hebben
gemaakt. Het is echter belangrijk om het te bewijzen. DUS STEMMEN!
Prijsuitreiking Jonge ontwerpers 2016-2017
woensdag 14 juni om 15:30 uur
BSV de Waterman,
Watermanstraat 140 (Paddepoel)

