30 juni 2016
Belangrijke data:
8 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli t/m 28 augustus

Rapporten gaan mee
Doorschuifochtend – op bezoek bij de nieuwe juf/ meester/ klas
Schoolfeest en afscheid Vera, Birgit en Nelleke
Laatste schooldag tot 12.00 uur!
Zomervakantie

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

Beste ouders en verzorgers,
De zomervakantie staat alweer voor de deur, bijna sluiten wij dit schooljaar af.
Voor onze 8e groepers is dit een definitief afscheid van de basisschool….we wensen jullie allemaal heel veel
succes op het Voortgezet Onderwijs!
Op vrijdag 15 juli sluiten we dit schooljaar af en begint om 12.00 uur de vakantie!
Nieuwe directeur
Marije Vellinga wordt na de zomervakantie de nieuwe directeur van obs De Sterrensteen. Marije is nu directeur
van de Siebe Jan Boumaschool in Groningen. Zij heeft kennisgemaakt met het team en is al regelmatig op
school te vinden om zich in te werken.
Wij wensen haar een heel mooie tijd op onze school.
CITO EINDTOETS 2016
De leerlingen van groep 8 hebben het weer uitstekend gedaan op de CITO Eindtoets!
Net als de vorige twee schooljaren hebben onze leerlingen weer boven de bovengrens van de
onderwijsinspectie gepresteerd. Voor elke school wordt het gemiddelde van de eindtoets vergeleken met het
resultaat van andere, vergelijkbare scholen in Nederland. De norm wordt vastgesteld door de Inspectie van het
Onderwijs.
Wij zijn trots op de leerlingen van groep 8 en op alle medewerkers die hebben bijgedragen aan dit resultaat.
Hieronder vindt u onze score afgezet tegen de gehanteerde norm van de scholengroep waar wij toe behoren:
Ondergrens, bovengrens en resultaat van De Sterrensteen 2016.
ondergrens
531,2

bovengrens
535,1

Sterrensteen 2016
536,4

Doorschuiven groepen/ op bezoek bij de nieuwe leerkracht
Op woensdag 13 juli gaan alle leerlingen op bezoek bij hun nieuwe juf. Dit gebeurt onder schooltijd van 12.00
– 13.00 uur. De leerlingen van de groepen 5 gaan onder begeleiding naar de Radiumlocatie om daar hun
nieuwe klas en juf te bezoeken. Om 13.00 uur gaan ze vanaf de Radiumlocatie naar huis!
Als u even wilt kennismaken met de nieuwe leerkracht kan dat om 13.00 uur.

Vertrekkende collega’s
Aan het eind van dit schooljaar gaan Nelleke en Birgit de Sterrensteen en het onderwijs verlaten.
Vera gaat naar een andere school.
Nieuwe collega’s en groepslijsten
Op de groepslijsten die tegelijk met deze Sterrenstof meegaan ziet u de klas waarin uw kind is geplaatst.
Sommige namen van leerkrachten zijn nieuw en sommige collega’s gaan in en andere groep aan het werk.
Petra Gubbels is een nieuwe leerkracht bij ons op school. Zij gaat werken in de groepen 3 en 4.
Dagmar Jonkman gaat in groep 7 aan de slag. Wij verwelkomen hen graag op de Sterrensteen.
Baby’s……
Op de website heeft u het al kunnen lezen: 2 van onze 3 juffen die nu met zwangerschaps/ bevallingsverlof zijn,
zijn inmiddels moeder geworden!
Masja, juf van groep 6, heeft op 16 juni een prachtige dochter gekregen, haar naam is Malin.
Nynke, juf van groep 4, is op 28 juni moeder geworden van een heel mooie zoon, zijn naam is Stan Kai.
We wensen Masja, Frank en Malin en Nynke, martijn en Stan heel veel geluk!!!
(nu nog even wachten op Marlie…)

Malin

Stan

Zonwering
De Siersteenlocatie is inmiddels voorzien van zonwering. We zijn er erg blij mee, deze beschermt niet alleen
tegen de zon en de warmte maar ook hebben de leerlingen nu beter beeld op de digiborden.

Avond4daagse
De avondvierdaagse is alweer voorbij. Voor de eerste keer hadden we een echte ‘Sterrensteenschoolvlag’ en
ook hadden alle leerlingen een schoolhesje aan, we waren dus heel herkenbaar als school.
Er is flink gelopen, zowel door de kinderen als door hun ouders/verzorgers. Het was erg gezellig!
Op de laatste avond ging de tocht dwars door het UMCG waar onze leerlingen een roos mochten geven aan de
zieke kinderen. Na afloop was er natuurlijk de medaille! Super gelopen allemaal! Met dank aan de
Ouderraad!!!

In het UMCG kregen de patiëntjes rozen van de Sterrensteenleerlingen
Wie komt de OUDERRAAD versterken???
3 Leden vertrekken met ingang van het nieuwe schooljaar de OR omdat hun kind de school verlaat.
We bedanken Giorgio, Ricardo en Wouter voor hun enthousiaste en positieve inbreng! Het was fijn
samenwerken en ook erg gezellig!
Wie vindt het leuk mee te denken over feesten en activiteiten? Meld je bij Linda Heikens (voorzitter) of bij de
leerkracht.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Margedag
Kerstvakantie
Margedag
Margedag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

29 augustus
15 t/m 23 oktober
2 november
24 december 2015 t/m 8 januari 2016
2 februari
17 februari
18 t/m 26 februari
14 maart t/m 17 maart
22 t/m 30 april
5 mei
25 t/m 28 mei
3 t/m 5 juni
22 juli t/m 3 september

Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie
is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een
ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden.
Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of
smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat
de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de
App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

We wensen iedereen een heel fijne, zonnige vakantie!!!!!
(Op de website vindt u in augustus de nieuwe schoolgids en de jaarkalender)

Ook Nikki en Kylie wensen iedereen een heel fijne, lekkere en leuke vakantie!!!!!!

Tot 29 augustus!

Nieuws van de bibliotheek

Zomeropeningstijden
De openingstijden in de periode van 25 juli t/m 20 augustus zijn als volgt:
•
Centrale Bibliotheek
maandag t/m vrijdag
13.00-18.00 uur
zaterdag
11.00-16.00 uur
•
Bibliotheek Vinkhuizen
Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 18.00 uur.
•
Bibliotheek Hoogkerk
Dinsdag en donderdag van 13.00 – 17.00 uur

Zomerlezen met de VakantieBieb
Of u nu op vakantie
gaat of thuis blijft ….in de VakantieBieb-app vindt u een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.
Naast jeugdboeken vindt u ook spannende boeken voor volwassenen in de app. Vanaf begin juli worden daar
nog romans, tijdschriften en taalgidsen aan toegevoegd.
Lezen in de vakantie is
leuk én slim!
Kinderen die gedurende de
zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit
onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind.
Dit kan óók digitaal met de VakantieBieb-app.
De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is van 1 juni t/m 31 augustus te downloaden op
tablet of mobiel via de App Store en de Google Play Store. https://vakantiebieb.nl/

Zomeractie voor leners
Neem gratis langer boeken mee! Van maandag 11 juli t/m zondag 7 augustus is de uitleentermijn van
(luister)boeken vier weken.
Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website! www.groningerforum.nl
Tweedehands boeken:
Van 12 juli t/m 12 augustus is er weer een grote boekverkoop van afgeschreven boeken in bibliotheek
Vinkhuizen tijdens openingstijden.

Een fijne vakantie

