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Koningsspelen
Meivakantie

2e Pinksterdag

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

Nieuwe telefoonnummers!!!
Met ingang van nu heeft onze school nieuwe telefoonnummers.
Siersteenlocatie: 050-3210471
Radiumlocatie: 050-3210474
Martiniplaza
Donderdagavond 24 maart…het was een fantastische belevenis voor iedereen. De leerlingen hebben een
prachtige voorstelling gegeven, op het podium van een echt groot theater, een bijzondere gebeurtenis
waar je later trots op terug kunt kijken! We hebben genoten!
Hieronder een kleine selectie van de foto’s. De en link naar alle foto’s kunt u vinden in de klassenmail.

Onderwerp: op zoek naar een nieuwe directeur (ingezonden door de MR)
Beste ouders,
Maandagavond 21 maart heeft de medezeggenschapsraad (MR) van de Sterrensteen vergaderd.
Het aangekondigde vertrek van onze directeur Vera van der Waarden stond hoog op de agenda. Als eerste
hebben we Vera gefeliciteerd met haar nieuwe functie . We waren het er ook over eens dat we het heel jammer
vinden dat Vera weggaat, want ze is een goede directeur voor onze school. We willen dus graag een goede
opvolger. Daarover hebben we al contact gehad met het bestuur van onze school, O2G2. We zijn daarover in
gesprek met hun.
We willen u als ouder en uw kinderen, graag laten weten dat wij als personeels- en oudergeleding van de MR,
mogen meepraten over de zoektocht naar een nieuwe directeur. Wij gaan onze uiterste best doen om het
bestuur van o2g2 daarin in zo goed mogelijk te adviseren. We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
De leden van de MR van de Sterrensteen
Marielle van den Hul -Kuijten (ouder groep 6 en 8)
Mathijs Rozenboom (ouder groep 1/2, 5 en 8)
Masja Molema (juf groep 6)
Paulien van Staalen (juf groep 8)
Rinske Swart (juf groep 1/2)

Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Wilt u deze dan alstublieft alsnog betalen? Het gaat om maar €20
voor een heel schooljaar. Zonder uw bijdrage kan de ouderraad niet de activiteiten en boodschappen rond Sint,
Kerst, Pasen, Avond4daagse, kinderboekenweek, projecten, schoolfeest enz. bekostigen….
U kunt een machtigingsformulier vragen bij Fenneke, Birgit, Wilma en Gerrit.
Ook ligt er een stapeltje bij de ingang.
Dank u wel!
Vergoeding ouderbijdrage (ingezonden door Wilma)
Hebt u schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar? En is uw netto maandinkomen van augustus 2015 niet hoger
dan € 1.006,00 voor alleenstaande ouders of € 1.438,00 voor (on)getrouwd samenwonenden? Deze bedragen
zijn zonder vakantiegeld. U kunt dan een vergoeding aanvragen van de gemeente Groningen.

De vergoeding bedraagt voor het schooljaar 2015-2016:
 € 46,00 per kind voor ouders van kinderen op de basisschool
 € 79,50 per kind voor ouders van in het voortgezet onderwijs.
Waar is de ouderbijdrage voor?
De ouderbijdrage is voor school om activiteiten zoals, Kerst, Sint, Pasen en nog
veel meer van te betalen. Van het geld dat overblijft wordt het schoolreis
betaald.
Deze aanvraag kunnen alle gezinnen indienen waarvan het inkomen niet hoger
is dan bovengenoemde!
Nog geen aanvraag ingediend?
Neem telefonisch contact met me op, ik help u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Wilma Bolhuis
Brugfunctionaris OBS de Sterrensteen
06-29006229

Oproepje
Wie heeft toevallig nog lange broeken in de kast liggen die niet meer worden gebruikt? Voor de kleuters die af
en toe per ongeluk een natte broek hebben kunnen we deze goed gebruiken.

U mag ze afgeven aan de kleuterjuffen.

