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Belangrijke data:

SEPTEMBER 2016

12 september
19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5)
12 september
20.00- 21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2)
13 september
19.00- 20.00 uur informatieavond Bovenbouw (6,7)
27 September
19.00-20.00 uur informatieavond groep 8
5 oktober tot 16 oktober
Kinderboekenweek
15 oktober tot 23 oktober
Herfstvakantie
( kijk op www.sterrensteen.nl voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )
De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Nieuwe directeur: Marije Vellinga
Dag ouders, leerlingen, collega’s in de wijk en geïnteresseerden. Vanaf 1 augustus 2016 ben ik de
nieuwe directeur van OBS De Sterrensteen.
Hierbij een foto zodat er voor velen die ik nog niet heb ontmoet een beeld bij mijn naam
is.
Ik werk op maandag t/m donderdag en zal op beide locaties werkzaam zijn.
Om 8.15 uur vindt u mij in ieder geval bij de ingang van de school (hal Siersteenlaan of hal
Radiumstraat).
Uiteraard zijn ook Fenneke Tjoelker (Radiumstraat) en Floor Edzes (Siersteenlaan) als
locatieleiders een eerste aanspreekpunt.
Ik zal bij de informatieavonden aanwezig zijn om kennis te maken.
Ik hoop daar net als de leerkrachten veel ouders te ontmoeten!
Op de informatieavonden ontmoet u de leerkracht (en) en zij vertellen over de werkwijze
in hun groep, geven bijvoorbeeld uitleg over de “Gouden Weken” waarop we direct bij de
start op in hebben gezet en zo veel meer.
Ook kunt u op de informatieavond vragen stellen
Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe en hopelijk zie ik u op 12-9 / 13-9 of 27-9 !

De wereld de school in.

Sinds 2014-2015 is er voor de leerlingen uit de bovenbouw een project gestart, genaamd
“De wereld de school in”. Het project is erop gericht cultuureducatie meer vorm te geven
in school. In een schooljaar bieden we 4 blokken van 6 weken aan waarin kinderen de
mogelijkheid hebben een keuze te maken uit verschillende cultuurdisciplines. Denk
hierbij aan muziek, theater, media, techniek en sport.
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Vanaf donderdag 8 september starten we met blok 1 van “De wereld de school in”.
Leerlingen volgen vijf weken (dezelfde) workshop van 13:00 uur tot 14:00 uur. Tenzij de
workshop buiten school wordt gegeven dan vertrekken leerlingen (op de fiets) rond
12:30 uur onder begeleiding van een leerkracht en zijn om 14:00 uur terug op school.
Podium
De zesde keer sluiten de kinderen de workshop af op het Podium! Podium houdt in dat
kinderen aan elkaar laten zien wat ze geleerd, gemaakt of gedaan hebben.
Aanbod workshops blok 1
1.
2.
3.
4.
5.

Koken/schooltuintjes (buitenschool)
Zing je eigen lied
Slackline
Zelfverdediging
Theater

6. Dans
7. Reddingsbrigade (deels in en buiten school)
8. Djembé
9. Breien
10. Origami

TAALCARROUSEL
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de taalcarrousel voor
leerlingen uit de middenbouw. De taalcarrousel is gericht op taal.
Het accent hierbij ligt op taalbeleving en minder op de technische
aspecten van de taal. Leerlingen komen op allerlei verschillende manier met taal in
aanraking. Waaronder taal in muziek, poëzie en theater.
Vanaf vrijdag 9 september starten we met blok 1 van de “Taalcarrousel”
Leerlingen volgen acht weken een workshop van 11:50 uur tot 12:50 uur. Iedere week
krijgen de leerlingen een andere workshop aangeboden.

DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL
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.
Het team van de jeugdgezondheidszorg op basisschool de Sterrensteen bestaat uit:
Ingrid Hazenwinkel (doktersassistent), Sofie Hulshof (jeugdverpleegkundige) Irina Goldinova
(jeugdarts) en Karen Bult (logopediste).
In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.

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 aan mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Hoe kan ik omgaan met boos/opstandig gedrag van mijn kind.
Mijn kind heeft slaapproblemen/eet slecht.
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Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt
daarbij niet uit in welke groep uw kind zit.

U kunt bellen naar de Telefonische Advisering van de GGD, telefoon: 050 367 4991
(op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).
Soms kan uw vraag gelijk beantwoord worden. Het kan ook zijn dat uw vraag wordt doorgespeeld
naar de jeugdverpleegkundige.
De jeugdverpleegkundige kan dan contact met u opnemen om over uw vragen te praten. Dit kan
telefonisch maar zij kan ook bij u thuis langskomen of op school afspreken.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een gezondheidsonderzoek 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 gewicht meting blijkt dat er
sprake is van overgewicht, wordt de bloeddruk gemeten.(dit volgens de landelijke richtlijn)
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. In groep 7 houdt de
doktersassistent een voorlichting over voeding en beweging.
De onderzoeken vinden alleen plaats als u daar geen bezwaar tegen heeft.
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.

Digitale vragenlijsten
Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7 nodigt de GGD u 2 weken van te
voren per brief uit voor het invullen van een digitale vragenlijst over de gezondheid en het
welzijn van uw kind. De vragenlijst die u heeft ingevuld wordt opgenomen in het digitale dossier
van uw kind. Alle gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.
Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een jeugdverpleegkundige of
jeugdarts van de GGD. Het kan ook zijn dat de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste
contact met u op neemt n.a.v. de door u ingevulde vragenlijst.

Signaleringslijst
De leerkrachten van groep 2 en 7 krijgen voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek een
signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun groep aangeven.
Mochten er bijzonderheden zijn dan kunnen deze ,na toestemming van de ouders, besproken
worden met de jeugdverpleegkundige. Samen met u kan bekeken worden welke aanpak nodig is.

Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR.
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 gezondheidsonderwerpen op school.
Bijvoorbeeld rond voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Er is daarbij
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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.

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

Wij-team Vinkhuizen
De jeugdgezondheidszorg maakt deel uit van het Wij-team Vinkhuizen.
Wij Vinkhuizen is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende
achtergronden zoals jeugdwerk, buurtwerk, hulpverleners en gezinsondersteuning.
Wij-Vinkhuizen is er dus voor ondersteuning, ontmoeten en activiteiten.
Voor informatie kunt u een kijkje nemen op de website wij.groningen.nl/vinkhuizen

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Zo, de vakantie is achter de rug en iedereen kan, lekker uitgerust, weer naar school.
Ook in de bibliotheek is de vakantie voorbij.
Een nieuw schooljaar met tal van eerste keren:
•
•
•
•

•

“voor het eerst naar school”: er zijn mooie prentenboeken om uw kind hiermee te helpen als
het nog wat moeilijk is.
“voor het eerst leren lezen”: de bibliotheek heeft speciale “eerste leesboekjes”, die ingedeeld
staan op leesniveau.
“voor het eerst een spreekbeurt houden”: in de bibliotheek zijn over de meeste onderwerpen
boeken verkrijgbaar op verschillende niveaus.
“voor het eerst een werkstuk maken”: naast boeken beschikt de bibliotheek ook over een
digitaal aanbod: over allerlei onderwerpen zijn internetsites geselecteerd die goede en
betrouwbare informatie verstrekken. Deze sites kunnen gratis geraadpleegd worden.
“voor het eerst een boekverslag maken: : op de site www.leesplein.nl
staan veel tips en suggesties.

Al met al redenen genoeg om regelmatig gebruik te maken van de bibliotheek!
Is uw kind nog geen lid?
Een abonnement, dat geldig is in alle bibliotheken in de stad en provincie, is gratis tot 18 jaar.
Openingstijden bibliotheek Vinkhuizen:
maandag
13.00 – 18.00 uur
dinsdag
13.00 – 18.00 uur
woensdag
13.00 – 18.00 uur
donderdag
13.00 – 18.00 uur
vrijdag
13.00 – 18.00 uur
Informatie over reserveren, verlengen, abonnementen en activiteiten:
www.groningerforum.nl/bibliotheek
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