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Rapporten gaan mee
Margedag, de leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
GEEN PAASONTBIJT maar wel:
Afsluiting project ‘Wereldsterren in Vinkhuizen’ in MARTINIPLAZA

t/m 4 maart
24 maart
24 maart
Goede Vrijdag t/m Paasmaandag: de leerlingen zijn vrij
25 maart t/m 28 maart
( kijk op www.sterrensteen.nl voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )

Contactgesprekken, rapporten en voorjaarsvakantie.
Op het moment dat deze Sterrenstof in uw mailbox vliegt staat de voorjaarsvakantie alweer voor de deur. We
zijn deze week druk met rapporten en oudergesprekken geweest en nu begint de voorjaarsvakantie…..de 1e
helft van het schooljaar lijkt voorbijgevlogen!
Op donderdag 24 maart gaat – in tegenstelling tot wat in de jaarplanning staat - het Paasontbijt NIET
plaatsvinden. Deze donderdag is al erg spannend en druk in verband met de avond in Martiniplaza.
Gelukkig gaan we, als het lukt, op de dag van de Koningsspelen wel de dag starten met een gezamenlijk ontbijt.
Martiniplaza
Fantastisch wat een feest! Het zal je maar gebeuren…. dat je later kunt zeggen:
“Ik heb op het podium van de Martiniplaza gestaan”!!!!

We vinden het geweldig dat we op dat podium de afsluiting van ons schoolproject ‘Wereldsterren in Vinkhuizen’ kunnen
vieren. In de info die nog volgt leest u alles over de organisatie en spelregels van deze voorstelling.
We wensen onze leerlingen en van ieder gezin de 2 genodigden een fantastische belevenis!

Ambulance op bezoek
De kleutergroepen werken over het thema ‘ziek en gezond’ , daarom kwam er een echte
ziekenauto/ambulance op bezoek. Alle kinderen mochten een kijkje nemen in de wagen en de
ambulancebroeders lieten zelfs de sirene nog even horen!

Oproep ouderhulp Koningsspelen (ingezonden door Jaap)
Binnenkort krijgt uw kind een brief mee met informatie over de Koningsspelen. Dit jaar zijn de Koningsspelen
op vrijdag 22 april. Het belooft een gezellige, sportieve en gezonde dag te worden. Voor deze dag zijn we op
zoek naar ouders die kunnen helpen. Opgeven kan binnenkort d.m.v. een antwoordbriefje, maar u kunt de dag
alvast vrijhouden als u zou kunnen en willen helpen.
Peuterschool (ingezonden door de Dondersteen)
Wist u dat in het Prisma gebouw ook peuterschool Dondersteen is gevestigd?
De ingang is bij het consultatiebureau. We beschikken over twee lokalen.
De indeling van de lokalen is dusdanig dat er verschillende hoeken zijn gemaakt voor diverse activiteiten.
De peuterschool is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Aanmelden kan vanaf 1,5 jaar
via www.kidsfirst.nl. Als kinderen groter worden, groeit de wereld om hen heen.
Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te bereiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek, helemaal
gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend.
De kinderen kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei.
Er worden liedjes gezongen, boekjes gelezen en er is aandacht voor beweging en taalontwikkeling.
Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om een keer te komen kijken met uw kind.
U kunt een afspraak maken op nr: 050-5771784 of gewoon even binnen lopen.

Peuterschool Dondersteen
Siersteenlaan 484-2
9743 EZ
050 – 577 1784
www.kidsfirst.nl

(ingezonden door ons schoolbestuur O2G2)

Nieuwe website van het samenwerkingsverband, waar de school van uw kind onder valt, online!
Met trots en plezier laten we u weten dat de vernieuwde website van het samenwerkingsverband
primair onderwijs voor de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, SWV PO 20.01
online is. Ook de school waar uw zoon of dochter naar toe gaat maakt deel uit van dit
samenwerkingsverband. De komende weken wordt er hard gewerkt en vult de website zich gestaag
met relevante & actuele onderwerpen. De eerste wijzigingen zijn al zichtbaar op
www.po2001.passendonderwijsgroningen.nl
Binnen ons samenwerkingsverband zijn regulier en speciaal onderwijs bestuurlijk samengebracht en
werken aangesloten schoolbesturen intensief samen. Waar nodig in samenwerking met bijvoorbeeld
gemeente en lokaal jeugdbeleid. U vindt op de website van ons samenwerkingsverband heel veel
informatie over de verschillende aspecten van passend onderwijs, de zorgplicht die de scholen
hebben en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Een speciaal deel is gericht op u, de ouders & verzorgers van onze leerlingen.
Doordat de school zorgplicht heeft is het voor u een stuk eenvoudiger. De kansen op de beste
ontwikkeling voor ieder kind zijn nog uitgebreider. Voor kinderen die aanvullende ondersteuning
nodig hebben, en óók voor kinderen die zonder aanvullende ondersteuning onderwijs volgen. Wat
passend onderwijs voor u als ouder betekent, leest u op de website van ons samenwerkingsverband
www.po2001.passendonderwijs.nl Nog meer informatie & verdieping vindt u bij de andere
onderwerpen op de website. Wij nodigen u van harte uit om de diverse thema’s en onderwerpen op
de website te lezen.
Passend onderwijs, altijd samen met u, de ouders & verzorgers van onze leerlingen.
Samen met u kijken we wat uw kind nodig heeft om passend en veilig te leren. Heeft u een vraag of
mist u iets? Mail gerust naar het centraal informatiepunt (CI) info@cigroningen.nl
Bellen kan ook op telefoonnummer 050-520 9120, Alma Lukkien en Hillie Landman staan u graag te
woord op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur. Uw vraag wordt natuurlijk beantwoord en vraag &
het antwoord worden verwerkt in nieuwe informatie. Zo bouwen we samen met u aan een digitale
vindplaats voor passend onderwijs binnen samenwerkingsverband PO 20.01.
Veel leesplezier namens samenwerkingsverband PO 20.01,
Uw schoolbestuur.

Nieuws van de bibliotheek

Scoor een Boek!
In februari zijn de leerlingen uit de groepen 5 gestart met het leesevenement ‘Scoor een Boek’.
In tien weken gaan zij
zoveel mogelijk boeken lezen (‘scoren’) in de klas.
Met het project wil de school in
samenwerking met de Groningse bibliotheken en FC Groningen in de Maatschappij het belang van lezen benadrukken en
het leesplezier bij kinderen vergroten.
Thuis ook ‘scoren’
De leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door FC-Groningen-speler Etiënne Reijnen.
Maar niet alleen de leerlingen
gaan lezen, dit jaar worden ook de leerkrachten en ouders opgeroepen om thuis zoveel mogelijk boeken te gaan ‘scoren’.
Net als in de klas wordt thuis op een poster bijgehouden hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen. Doe mee met de thuiseditie
van Scoor een Boek.
Bibliotheek Vinkhuizen Ook hier kunnen de kinderen uit deze groepen een extra sticker verdienen door minstens 15
minuten te lezen in de bibliotheek (i.p.v. een spelletje te doen op de computer!)
Vorig jaar lazen de 5.100 leerlingen die meededen aan Scoor een Boek! maar liefst 42.562 boeken. In 2016 hopen we op
een nieuw record!
Meer informatie vindt u op https://biblionetgroningen.nl/scooreenboek.

