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

Contactgesprekken
Herfstvakantie

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

Klassennieuws
Het klassennieuws is gestart!
Vanaf dit schooljaar krijgt u regelmatig een mail van de leerkracht van uw kind.
Het is de bedoeling dat de leerkracht u op deze manier op de hoogte houdt van allerlei dingen die in en buiten
de klas op de Sterrensteen kunnen spelen.
U kunt bericht krijgen over waar de klas aan heeft gewerkt maar ook kan het een oproep zijn voor hulp bij een
activiteit of voor spullen die nodig zijn in de klas, kortom: het kan over van alles gaan.
Nu we in alle groepen van alle ouders de mailadressen hebben kunnen we ook vanaf nu deze algemene
nieuwsbrief, deze Sterrenstof dus, op deze manier versturen naar uw mailadres.
Het is dus niet meer nodig u aan te melden voor de Sterrenstof op onze website.
Ouderbijdrage
Kortgeleden ( op 22 september) heeft u een brief van de Ouderraad ontvangen waarin u gevraagd werd een
machtiging in te vullen.
Veel ouders hebben deze al ingevuld en weer meegegeven aan hun kind. Dat is fijn want de feesten met de
daarbij horende kosten ( Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst) komen er weer aan.
Inleveren kan bij de leerkracht van uw kind.
Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds
Heeft u een brief van de gemeente Groningen gekregen met deze titel?
Dan kunt u deze brief invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind. Onze administratie verzamelt alle
formulieren en levert deze in bij de gemeente.
Indienen van dit formulier kan nog tot 1 december 2015.
Schoolfoto’s
De fotograaf is geweest en heeft alle groepen op de foto gezet, zodra de foto’s klaar zijn krijgt uw kind deze
mee naar huis. U mag dan het geld in de enveloppe doen (als u de foto’s wilt kopen) of de foto’s terugdoen in
de enveloppe ( als u niet wilt kopen) en deze weer inleveren op school.
Kinderboekenweek 7 t/m 15 oktober ‘RAAR MAAR WAAR’
Op woensdag 7 oktober gaan we ook op onze school weer de kinderboekenweek starten!
Hoe? Dat is nog een verrassing…De commissie is druk aan het voorbereiden….we zijn benieuwd!
De afsluiting vindt plaats op vrijdag 15 oktober.

Leerlingmeubilair te koop!
De leerlingen van de groepen 5 krijgen binnenkort ( na de herfstvakantie) nieuwe tafels en stoelen.
Hun oude tafels en stoelen gaan dan in de verkoop. Bent u geïnteresseerd in een setje?
Voor €5,- mag u een tafel + stoel komen halen. Meldt u zich bij Wilma of Birgit.

Kindpakket
In de gemeente Groningen kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gebruik maken
van een flink aantal regelingen. Hierdoor kunt u veel geld besparen!
Algemene regelingen
 Bijdrage gemeente voor kinderopvang
 Bijstand voor vervanging van kapotte computer (en ander witgoed)
 Vergoeding VVE-programma voor uw peuter
 Vergoeding voor schoolfonds kinderen (VOS)
 Extra hulp van voedselbank Stad Groningen voor kinderen en baby’s
 Vergoeding voor zwemles







Activiteiten en sport speciaal voor kinderen
Leergeld helpt kinderen met korting op sport, muziek, dans en schoolspullen
Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en sportspullen
Gratis activiteiten voor kinderen en jongeren
Stadjerspas
Gratis lid van de bibliotheek (0 – 18 jaar)




Ondersteuning jeugd en gezin.
Hulp van Humanitas; bijvoorbeeld een leesmaatje
Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ (GKB

Kijk voor meer informatie over het kindpakket op
gemeente.groningen.nl/minimaloket
Voor vragen of hulp: Wilma Bolhuis Brugfunctionaris Sterrensteen 06-29006229

Groot Kinderboekenweekfeest!!!
Voor wie: groep 1 t/m 8
Wanneer: woensdag 7 oktober van 14.15 – 16.15 uur
Waar:
Vensterschool Vinkhuizen
Kosten:
gratis
In de hele Vensterschool kun je overal meedoen aan leuke, grappige en spannende
activiteiten.
Met om precies 14.15 uur: feestelijke opening in de hal !
Theatervoorstelling
“Raar maar waar! door studenten Kunst, Theater en Media
Voor wie: groep 3 t/m 6
Wanneer: vrijdag 9 oktober van 14.30 – 15.00 uur
Waar:
speellokaal Vensterschool
Kosten:
€ 1,- (reserveren of ophalen bij de bibliotheek)
Techniektour
In de bibliotheek kun je allerlei grappige en bijzondere experimenten doen
Voor wie: groep 3 t/m 8
Wanneer: donderdag 15 oktober 14.30 uur
Waar:
bibliotheek Vinkhuizen
Kosten:
gratis

Meer informatie?

Haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op
www.groningerforum.nl

