Januari 2016
Belangrijke data:
12 januari (al geweest)
27 januari
16 februari
22 februari (vanaf )

Start Taalcarrousel voor de groepen 3, 4 en 5
Voorstelling “De snelste zebra van de wereld” voor de groepen 3, 4 en 5
Margedag, de leerlingen zijn vrij
Groep 1 t/m 5 oudercontactgesprekken,
Groep 6,7 en 8 ouder + leerling contactgesprekken
25 februari
Rapporten gaan mee
26 februari
Margedag, de leerlingen zijn vrij
26 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
( kijk op www.sterrensteen.nl voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )

IJZEL
Dat was een raar begin na de kerstvakantie….Amper 1 dag op school en code rood zorgde ervoor dat veel
scholen gesloten moesten blijven. De kinderen hebben in ieder geval kunnen genieten van de sneeuw en het
ijs.

Op tijd komen
We merken dat er na half 9 nog een aantal ouders en kinderen binnen komt druppelen……
Omdat de lessen echt beginnen om half 9, missen deze kinderen vaak al de eerste belangrijke instructie van
een les; vervelend voor de leerlingen en ook voor de leerkracht. Op 18 januari zijn we ook weer begonnen met
de afname van de halfjaarlijkse citotoetsen. Deze starten ook meteen om half 9.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is?
Kerst 2015, inzamelactie voor ‘Stichting Leergeld’

U bent het waarschijnlijk alweer vergeten.. Wat hebben we dit jaar een gezellige kersttijd gehad op de
Sterrensteen. Veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet om het bij ons gezellig te maken. Naast de
gezelligheid is er een goed doel gesteund: Stichting Leergeld. De opbrengst is…… € 212.30. De VSD leerlingen
hebben de cheque overhandigd aan een bestuurslid van Stichting Leergeld.

We willen iedereen hiervoor hartelijk danken!!
Wij kijken terug op een mooie afsluiting van 2015.
Met vriendelijke groet, De kerstcommissie
Taalcarrousel
Op de 1e dinsdag na de kerstvakantie zouden we met de groepen 3, 4 en 5 gaan genieten van een
theatervoorstelling naar het boek “De snelste zebra van de wereld” van Youp van ’t Hek. Dit zou dan ook de
‘kick-off’ zijn van het taalproject ‘Taalcarrousel’. Vanwege de ijzelvrije dagen kon dit niet doorgaan en zijn we
op dinsdag 12 januari gestart met het project. In 8 workshops gingen de leerlingen aan de slag met creatieve
taal zoals dichten, rap en muziek. Heel leuk om samen met kinderen uit de andere groepen zo creatief met taal
bezig te zijn. Ook 2 dichters, Irene Wiersma en Renee Luth, verzorgen ieder een workshop.
De Taalcarrousel draait iedere dinsdagmiddag.
De theatervoorstelling is verschoven naar woensdag 27 januari.
Hieronder een impressie:

In het kader van dit project is volgende week woensdag de voorstelling ‘De snelste zebra van de wereld’ voor
de groepen 3, 4 en 5 en op het podium van 18 februari vindt er een presentatie plaats op het ‘podium’ voor de
leerlingen van de Siersteenlocatie.

Fantastisch nieuws op de Sterrensteen:

Op dit moment zijn 3 collega’s: Nynke van groep 4b, Marlie van groep 6a en Masja van groep 6b…
tegelijk in verwachting van een kindje. Wat een timing….
De baby’s worden ergens tegen het einde van dit schooljaar verwacht.
Over wat dit betekent voor de leerlingen en wie hen gaan vervangen hoort u later meer.

Even voorstellen:

De nieuwe jeugdverpleegkundige van de Sterrensteen
Beste ouders van de Sterrensteen.
Ik ben Sofie Hulshof, de nieuwe jeugdverpleegkundige van de Sterrensteen.
Ik ben sinds 4 januari 2016 verbonden aan de school en werk vanuit het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Ik ben in de plaats van Wilco van der Meer gekomen en zal zijn
werk met veel enthousiasme overnemen! Wellicht kennen een aantal van jullie mij van
het consultatiebureau, waar ik ook werkzaam zal blijven.
Ik werk bij de GGD in het CJG, samen met de jeugdarts en de doktersassistente. In groep
2 en groep 7 zal dit team de screening doen op school. Lengte en gewicht worden dan
gemeten en de ogentest en gehoortest worden afgenomen. Ook mogen de ouders een
vragenlijst over hun kind invullen over de sterke kanten en moeilijkheden van uw kind.
Binnen het CJG, wat straks het WIJ-team wordt, werk ik samen met een groep collega’s waarmee we
samenwerken met gezinnen die op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben. Verder ben ik ook
beschikbaar voor uw vragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind, opvoedvragen en meer. U kunt
met mij in contact komen via de leerkracht, intern begeleider of de telefonische advisering: 050-3674991. Ook
kunt u langskomen in het CJG naast de school.
Oproep !!!

Irene en Rinske zijn voor hun leeshoek in hun kleuterlokaal op zoek naar een lekker zittende lage stoel/ fauteuil
waarin de kleuters fijn kunnen genieten van een boek!
Heeft u een aan te bieden? Niet direct naar school brengen maar even overleggen met de juffen of deze
geschikt is.
Alvast bedankt!

De Nationale Voorleesdagen 27 januari t/m 6 februari
Elf dagen lang is de aandacht gericht op voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is
heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en brengt hen veel plezier. Zo
worden kleine lezertjes grote lezers!
Voorleesontbijt
Dirk Nijdam, directeur Groninger Forum komt het boek “We hebben er een geitje bij” voorlezen bij een lekker ontbijtje
Wanneer:
Woensdag 27 januari om 9.30 u.
Voor wie:
kinderen tot 4 jaar én (groot)ouder of begeleider
Gratis entree (maar haal snel een toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!)
Theatervoorstelling “Sneeuwwitje breit een monster!”
Theatergroep Katkids speelt een voorstelling gebaseerd op één van de boeken uit de Prentenboekentoptien: een vrolijke
voorstelling met handpoppen en muziek.
Wanneer:
Woensdag 3 februari 14.00 uur
bibliotheek Vinkhuizen
Vrijdag 5 februari
16.00 uur
bibliotheek Hoogkerk
Voor wie:kinderen van 2 – 6 jaar
Gratis entree (maar haal snel een toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!)
Baby-, Peuter- en Kleutermarkt
Een markt voor ouders en opvoeders over verzorging, opvoeding, prentenboeken, muziek en voorlezen voor kinderen van 0
– 6 jaar

Za 6 februari, 11.00-16.00 uur - Centrale Bibliotheek

Gratis entree
Prentenboeken TopTien 2016
Naast het prentenboek van het jaar 2016 zijn negen prentenboeken uitgekozen die extra onder de aandacht worden
gebracht:
1. De krijtjes staken - Drew Daywalt en Oliver Jeffers (De Fontein)
2. De krokodil die niet van water hield - Gemma Merino (Lemniscaat)
3. De leeuw en het vogeltje - Marianne Dubuc (Querido)
4. Feestmaal voor de koning - Marlies Verhelst en Linde Faas (Lemniscaat)
5. Gewonnen - Ruth Wielockx (Clavis)
6. Gonnie & vriendjes in ganzenpas - Olivier Dunrea (Gottmer)
7. Het ei van Egel - Nozomi Takahashi (De Eenhoorn)
8. Sneeuwwitje breit een monster - Annemarie van Haeringen (Leopold)
9. Vergeet mij nietje - Milja Praagman (De Eenhoorn)

www.denationalevoorleesdagen.nl
www.groningerforum.nl

