september 2015
Belangrijke data:
24 september
28 september
29 september
12 t/m 16 oktober
19 t/m 24 oktober

Margedag, alle leerlingen zijn vrij
Informatieavond groepen 8 voor ouders en leerlingen
Schoolfotograaf
Contactgesprekken
Herfstvakantie

( kijk op www.sterrensteen.nl voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )

Een nieuw schooljaar
Na een mooie zomer zijn we alweer drie weken aan het werk. De informatieavonden van de groepen 1 t/m 7
zijn allemaal alweer geweest. In de groepen is verteld over de werkwijze in de klas, het lesprogramma van de
groep en de omgang met elkaar. Ieder jaar beginnen we met ‘ de gouden weken’, hierin maakt een groep met
de groepsleerkracht(en) afspraken over de werkwijze in de klas en de manier van omgaan met elkaar binnen de
groep en binnen de school. Een van de afspraken in de middenbouw is dat kinderen zelfstandig naar boven
gaan en er beneden al afscheid wordt genomen. Wanneer u iets aan de leerkracht wilt vragen mag u gerust
even mee naar boven. Groep 8 heeft 28 september hun informatieavond. Tijdens deze avond worden ouders
en de leerlingen uitgenodigd. Naast het werken in de klas zal er die avond ook informatie worden gegeven over
de CITO eindtoets en het voortgezet onderwijs.
Het invoeren van het continurooster is voor de meeste kinderen makkelijk gegaan. De dag vliegt om, er wordt
hard gewerkt door de kinderen en de leerkrachten hebben na schooltijd een langere periode om alle andere
taken die bij het werk horen rustig uit te voeren. In de middenbouw eten de kinderen voor de kleine pauze
gezamenlijk met de leerkracht. In de bovenbouw bepalen de kinderen zelf wanneer zij wat eten tijdens het
zelfstandig werken. Leerkrachten en leerlingen vinden dit erg prettig. In de kleine pauze gaan alle leerkrachten
met hun groep naar buiten en in de grote pauze zijn er vaste medewerkers op het plein. De ervaringen tot nu
toe zijn positief. De kinderen gaan na het buiten spelen weer rustig per groep naar binnen en daarna volgt het
lesprogramma weer tot het einde van de lesdag.
De VSD voor de groepen 6 en 7 is weer gestart, maar nu na schooltijd in plaats van tussen de middag. Dit is een
activiteit die mogelijk wordt gemaakt door gemeentelijke subsidie en inzet van middelen van ons
schoolbestuur. Zolang wij deze middelen krijgen, kunnen we dit aanbod realiseren op onze school.
Het naschoolse activiteitenaanbod in de wijk wordt niet door school georganiseerd, maar door andere partners
van de vensterschool en is bedoeld voor alle kinderen van Vinkhuizen. Er wordt overleg gevoerd om de
naschoolse activiteiten beter aan de nieuwe schooltijden van de basisscholen aan te laten sluiten. U wordt via
de activiteitenladder van het aanbod op de hoogte gebracht.
Wij wensen iedereen een prettig en leerzaam (school)jaar toe.
Vera van der Waarden

(Op de foto’s een kijkje in groep 3, groep 7 en leerlingen van groep 5 aan het werk op de gang)

Klassenberichtjes op uw e-mailadres
In de Sterrenstof vindt u ook dit schooljaar allerlei informatie over wat er zoal gebeurt op de Sterrensteen.
Daarnaast gaan we een start maken met klassenberichtjes of vragen van de juf van uw kind die we sturen naar
uw e-mailadres. Bijvoorbeeld dat de groep de volgende dag naar de schooltuintjes gaat en dat laarzen handig
zijn i.v.m. de regen of misschien vraagt de leerkracht ouderbegeleiding voor een activiteit.
Wij denken dat deze manier van communiceren goed kan werken, we zijn benieuwd.
(Heeft u uw nieuwste mailadres inmiddels doorgegeven aan de leerkracht?)
Margedag(en)
Op donderdag 24 september is onze eerste margedag. Voor de ouders van nieuwe leerlingen: dat betekent dat
de leerkrachten een studie en/of werkdag hebben en de leerlingen vrij zijn.
Het komend schooljaar zijn er in totaal 4 margedagen. Deze dagen zijn afgestemd met de andere openbare
basisscholen in de wijken ‘Noord-West’.
(zie de jaarkalender die is meegegeven in de 1e schoolweek, deze staat ook op www.sterrensteen.nl)

Schoolfruit
Heel goed nieuws: alle leerlingen van de Sterrensteen krijgen tot 1 januari weer 2x in de week schoolfruit!!!
Dat past goed in ons streven om de Sterrensteen een ‘gezonde school’ te laten zijn.
Elke dinsdag en donderdag delen we het fruit uit voor de ochtendpauze.
Website, schoolgids en flyer

Vanwege serverproblemen was het voor de vakantie niet mogelijk om foto’s e.d. op de website te plaatsen.
We hopen dat de problemen nu opgelost zijn.
Op dit moment wordt druk gewerkt aan het vernieuwen van de schoolgids op de site.

Ook de Sterrensteenflyer wordt vernieuwd; de schooltijden zijn immers gewijzigd en er worden nieuwe foto’s
toegevoegd.
Schoolfoto
Op dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf op onze school, dit schooljaar worden er alleen
klassenfoto’s gemaakt. ( het volgend schooljaar ook weer portretfoto’s)
In oktober gaan de foto’s mee naar huis, u kunt deze dan kopen (geld mee in de enveloppe) of weer mee
teruggeven naar school.
Handig om te weten!
Brood op school!
Bij ons op school is iedere dag vers brood en beleg aanwezig.
Het brood is bedoeld voor leerlingen die hun brood vergeten zijn of leerlingen die te weinig brood mee hebben
genomen.
Kinderen kunnen een extra broodje smeren in mijn kantoor in de Siersteenlocatie of bij Gerrit in de
Radiumlocatie.
Wilma Bolhuis (Brugfunctionaris)

