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

Pinkstermaandag - de leerlingen zijn vrij
Kleuters in het verkeer in de Veldspaatstraat *
Margedag
- de leerlingen zijn vrij
Contactgesprekken starten deze week
Schoolfeest
Rapporten gaan mee
Doorschuifochtend – op bezoek bij de nieuwe juf/ meester/ klas
Laatste schooldag
Zomervakantie

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

Voortgang nieuwe directeur
Zoals al eerder vermeld in de Sterrenstof is onze medezeggenschapsraad in contact met ons schoolbestuur
over de opvolging van Vera. We houden u op de hoogte.
Afscheid
Nog 2 collega’s nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van de Sterrensteen:
Nelleke van der Valk, juf van de schakelklas en begeleider van de VVE-ouderbijeenkomsten, heeft de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zo’n 15 jaren heeft ze met veel plezier in Vinkhuizen gewerkt, ze wil
iedereen bedanken voor de fijne contacten.
En ook Birgit van Dijk, locatieleider van de Siersteenlocatie neemt afscheid van het onderwijs:
Beste ouders/ verzorgers en kinderen:
Nadat ik 43 jaren met heel veel plezier in het onderwijs heb gewerkt, heb ik het besluit genomen dat het nu tijd
is voor andere dingen in mijn leven. Ik wil alle ouders en leerlingen bedanken voor de mooie tijd en goede
samenwerking waarvan ik heb mogen genieten. Het ga jullie goed, Birgit
Vervanging zwangere collega’s
Het is bijna zover: Marlie, Masja en Nynke beginnen bijna aan hun zwangerschapsverlof!
Voor Marlie begint dit 14 mei, zij wordt vervangen door Naomi Waalkens.
Masja’s verlof begint op 18 mei, zij wordt vervangen door Wendy Kregel.
Het verlof van Nynke start op 26 mei, zij wordt vervangen door Ester Vos.
We wensen Marlie, Masja en Nynke een fijne verlofperiode en prachtige, lieve en gezonde baby’s toe!
*Kleuters in het verkeer in de Veldspaatstraat
Op dinsdag 14 juni mogen de kinderen van de 4 kleutergroepen een fiets of step mee naar school nemen. Die
ochtend is de Veldspaatstraat afgesloten voor al het verkeer. De kleutergroepen gaan om de beurt op straat
leren fietsen, steppen en oversteken. De fietsen staan die dag onder ons toezicht per groep op het plein. Ze
hoeven daarom niet op slot gedaan te worden. Vanaf 12 uur is de straat weer open voor het verkeer. We
hopen dat het een leerzame en gezellige ochtend wordt voor iedereen.
Misschien komen een aantal bewoners van de Veldspaatflat nog kijken!

Avond4daagse
U hebt inmiddels het bericht ontvangen dat de Sterrensteen dit schooljaar weer meedoet met de
Avondvierdaagse. De data zijn 23 t/m 26 mei! Net als vorig jaar lopen we weer in Groningen-stad.
De laatste avond voert de route o.a. dwars door het UMCG!
We hopen op 4 mooie wandelavonden!
Schoolvoetbal (ingezonden door Beau groep 7A)

Woensdag 13 april hebben we meegedaan aan de finaledag van het schoolvoetbal. We hebben genoeg
wedstrijden gewonnen om eerste te worden van alle reserveteams van Groningen! Mijn vader en de vader van
Derren waren de coaches. Het was een toffe dag en we hebben een mooie beker gekregen.
Schoolreizen 2015-2016
Groep
Datum

Bestemming

1/2

Dinsdag 12 juli

Nienoord

3/4/5

Maandag 4 juli

Appelscha

6/7

Dinsdag 21 juni

Adventurepark Pinokkio Assen

8

Ma-di-woe 6, 7 en 8 juni

Ameland

Zonwering
Als alles goed gaat krijgen de lokalen van de Siersteenlocatie nog ruim voor de zomervakantie nieuwe
zonwering! Er zullen ‘screens’ geplaatst worden die er hopelijk voor gaan zorgen dat we beter op het digibord
kunnen kijken en minder last hebben van de warmte.

DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL
(ingezonden door: Sofie Hulshof, Jeugdverpleegkundige, WIJ Vinkhuizen)

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door GGD
Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau.
Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en
gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de
schoenen uit te doen. Als uit de lengte- en gewichtmeting blijkt dat er sprake is van overgewicht, wordt de
bloeddruk gemeten.
Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit
vantevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367 4990.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Als er sprake
is van overgewicht, wordt, net als in groep 2, de bloeddruk gemeten.
Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook een
voorlichting over voeding en bewegen.
De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft.
Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen
met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.
Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het
welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragenlijst kunt u
ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal?
Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek
nodig is.
Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert
de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt met een
verpleegkundige of arts van de GGD.
De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.
Signaleringslijst
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in
hun groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak nodig is. Dat kan
bijvoorbeeld een onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders.
Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden
gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen.
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie
is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.
Aandacht voor gezondheid op school

De GGD adviseert scholen bij het vormgeven van gezonddheidsonderwerpen op school. Bijvoorbeeld rond
voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Er is daarbij aandacht voor het onderwerp in de
groep, maar ook voor het maken van regels en afspraken, het betrekken van ouders en het signaleren van
problemen.
Vragen, twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind.
Bijvoorbeeld:
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik daar wat aan doen?
Eet mijn kind wel goed?
Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet
uit in welke groep uw kind zit.
De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Op
school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is.
U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op
werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).
Informatie over gezondheid en opvoeding
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding.
Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding

