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Belangrijke data:
10 november
1 december
5 december

rensteen

Lampionnententoonstelling
Fietsreparatie kinderfietsen (zie verder in sterrenstof)
Sinterklaas

( kijk op www.sterrensteen.nl voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )
De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 7 december 2016

Morgen !!!!!!! 10 november is de dag:
11 November
Elf november is de dag,
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag

Herhaalde MR oproep
In de vorige sterrenstof stond ook onderstaand stuk vanuit de MR. We hebben helaas geen opgave
binnen gekregen. Mocht u interesse hebben maar nog twijfelen dan kunt u gerust bij de volgende MRvergadering aanschuiven om te beoordelen of het iets voor u kan zijn.
Graag zelfs omdat er nieuwe ouders nodig zijn!!
Op 16-1-2016 is de volgende MR-vergadering om 19.30 uur aan de Radiumstraat.
U kunt dit doorgeven aan Marielle van den Hul-Kuijten 0618397779. Of mail naar
mariellevdhk@gmail.com of mrobsdesterrensteen@gmail.com.

Locatie Siersteenlaan 480, 9743 EZ Groningen, T (050) 321 04 71 | Locatie Radiumstraat 2 , 9743 SP Groningen, T (050) 321 04 74
E info@sterrensteen.o2g2.nl , I www.sterrensteen.nl

Sterrenstof
Beste ouders van kinderen op De Sterrensteen,
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, afgekort een MR. Zo ook De Sterrensteen. De MR van
De Sterrensteen bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders, die 4 keer per jaar samen komen om advies te
geven aan de directeur.
Sinds 2007 is iedere school volgens de wet WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) verplicht een
medezeggenschapsraad te hebben. Het doel van de wet is om de posities van leerlingen, ouders en
personeel in de medezeggenschap van besluiten op school te versterken. Schoolbesturen zijn verplicht
om belangrijke besluiten voor te leggen aan de leden van de MR. Onze directeur vraagt ook advies of
instemming van de MR, omdat ze het waardevol vindt de mening van ouders en leraren te horen. Eén
van de vijf pijlers van onze school is immers ook: De school werkt samen met ouders als partners in het
leerproces en opvoeding van kinderen. En de MR werkt daar op haar eigen manier aan mee en bewaakt
steeds of de pijlers ook in de uitvoering van de plannen terugkomen.
Voorbeelden van onderwerpen waar de directie (of het schoolbestuur) advies of instemming over kan
vragen zijn:
•
•
•
•
•
•

•

Hoogte van de ouderbijdrage (samen met de ouderraad)
Vaststellen van de vakanties
Vergroten van ouderbetrokkenheid
Vaststellen van het schoolplan (dat vijf jaar als belangrijkste afspraak blijft staan)
Wijziging van keuzes in het schoolplan
De formatie (verdeling van financiën. Denk hierbij aan hoeveel leerkrachten de school kan
aanstellen; de groepsgrootte; wel of geen bevoegde sportleraar… etc. De MR praat en denkt
mee en kijkt of de keuzes wel kloppen met de afspraken die we eerder met elkaar gemaakt
hebben over hoe de school wil werken (schoolplan).
Adviseren bij de keuze van een nieuwe directeur; zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar is gebeurd.

Samen werken aan goed onderwijs
De Medezeggenschapsraad van OBS de Sterrensteen is een kleine en effectieve groep (totaal dus 6
personen), die slagvaardig wil zijn. Wij kiezen er niet voor om lang en veel te vergaderen, of om alleen
als controleur of criticus van de directie op te treden.
Wij vinden het juist belangrijk dat wij als ouders, personeel en directie goed met elkaar overleggen,
zodat we slim werken en de juiste besluiten kunnen worden genomen, zodat de leerlingen uiteindelijk
het beste onderwijs kunnen krijgen dat we hen samen kunnen geven.
Door goed met elkaar te overleggen kunnen voor- en nadelen voor iedere groep (ouders, leerlingen,
personeel en directie) meegenomen worden. De directeur is uiteindelijk degene die de besluiten voor
de school neemt. De MR adviseert of stemt wel of niet met het voorstel in. Als we als MR ergens écht
niet mee eens zijn, en de directeur voert het toch uit, dan kunnen we als MR daar altijd nog tegen in
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beroep gaan bij een officiële commissie. Gelukkig is dat in ieder geval de afgelopen 7 jaren niet
gebeurd, dankzij goed overleg met elkaar.
Wilt u meedoen?
Wij zoeken voor het komende jaar 2 ouders die willen mee doen in de MR. Het lijkt ons leuk om ouders
te verwelkomen bij de MR die:
… Interesse hebben in de school van hun kinderen;
… 4 (tot 6 maximaal) keer per jaar willen overleggen (op een maandagavond, er is altijd koffie en thee
en vaak ook wel met wat lekkers erbij);
… willen meedenken over besluiten die genomen worden op de school van hun kinderen;
… ook eens op een andere manier met leerkrachten en directeur willen praten over (kwaliteit) van
onderwijs op onze school.
… graag samen werken aan oplossingen. Want onderwijs maak je samen.
Wilt u misschien als MR-lid bijdragen aan de kwaliteit van de school van uw kinderen? Bel met Marielle
van den Hul-Kuijten 0618397779. Of mail naar mariellevdhk@gmail.com of
mrobsdesterrensteen@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Marielle, voorzitter van de MR
Moeder van Juno (10), groep 7b en Isis (12 in de brugklas).

Fietsreparatie kinderfietsen
Ook een prachtige kinderfiets in de schuur staan met een lekke band, kapotte ketting of iets dergelijks!
Geen probleem, het WIJ team organiseert op 1 december een kinderfiets reparatie middag!
Wilt u gebruik maken van deze gratis service, dan kunt u bij Wilma Bolhuis een ticket halen.
Let op, alleen kinderen met een ticket kunnen 1 dec. hun fiets laten maken!

Vergoeding ouderbijdrage
Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds Heeft u een brief van de gemeente Groningen gekregen met
deze titel? Dan kunt u deze brief inleveren bij de leerkracht van uw kind. Onze administratie verzamelt
alle formulieren en levert deze in bij de gemeente. Indienen van dit formulier kan nog tot 1 december
2015
Heeft u geen brief ontvangen en komt u wel hiervoor wel in aanmerking! Vanaf 1 januari tot 1 juni
2017 is het mogelijk de aanvraag in te dienen! Vindt u het lastig om de aanvraag in te dienen? Ik help u
er graag bij!
Wilma Bolhuis , Brugfunctionaris
OBS de Sterrensteen 06-29006229
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Schoolfruit

Wij zijn dit schooljaar ingeloot om mee te doen met het EU Schoolfruitprogramma. EU-Schoolfruit
ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groente en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig en lekker!
De kinderen krijgen op gedurende eenentwintig weken, één stuk groente of fruit uitgereikt tijdens
de kleine pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De fruitdagen zijn dinsdag woensdag en
donderdag.
We zijn deze week gestart en het project loopt tot en met half april. Wij zien in het EU-Schoolfruiten groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de kinderen voor nu én
later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groente en fruit is een effectieve, en voor
de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen.

Voortgezet Onderwijs (VO)

Onderwerp: voorlichting openbare middelbare scholen stad Groningen, Haren, Zuidlaren
Beste ouders groep 8,
Nog enkele maanden en dan gaat uw kind naar de middelbare school. Een belangrijke
mijlpaal voor uw kind en voor u. Wij kunnen ons voorstellen dat u lang niet alle
middelbare scholen in de stad Groningen kent en dat u wilt weten welke school in de
buurt geschikt is voor uw kind.
Om u antwoord te kunnen geven op al deze vragen organiseren de openbare middelbare
scholen in Groningen, Haren en Zuidlaren van 21 t/m 24 november
voorlichtingsmomenten op verschillende middelbare scholen in Groningen. Dit in
tegenstelling tot voorgaande jaren toen de openbare middelbare scholen zich nog op de
Scholenmarkt in Martiniplaza presenteerden.
Door in de verschillende stadsdelen voorlichting te geven streven de scholen ernaar het
bezoeken van een voorlichtingsavond voor u en uw kind zo laagdrempelig en
toegankelijk mogelijk te maken. Bovendien is er zo meer tijd om persoonlijke aandacht
aan ouders en kinderen te besteden dan op de drukke Scholenmarkt in Martiniplaza.
U kunt kiezen uit een aantal avonden. Het makkelijkst is een voorlichting op een
middelbare school bij u in de buurt. Tijdens deze voorlichtingsavonden zijn alle
middelbare scholen van O2G2 aanwezig. U kunt samen met uw kind een keuze maken uit
een of meerdere presentaties van onderstaande scholen:
•
Praedinius Gymnasium
(atheneum+, gymnasium)
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•
Stadslyceum
(havo, vwo, lyceum)
•
Harens Lyceum
(vmbo, havo, vwo, atheneum+)
•
Montessori Lyceum
(vmbo-tl, tl / havo xl, havo, vwo)
•
Montessori Vaklyceum
(vmbo, tl / havo xl)
•
Kamerlingh Onnes
(vmbo, havo, vwo)
•
Leon van Gelder
(vmbo, havo, vwo)
•
Werkman VMBO
(vmbo)
De data van de verschillende voorlichtingsmomenten treft u hieronder:
Maandag 21 november, locatie Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, 9711 VX Groningen
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het centrum van
Groningen.
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur
Dinsdag 22 november, locatie Montessori Lyceum Groningen, Helperbrink 30,
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit Groningen Zuid.
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur
Woensdag 23 november, locatie Kamerlingh Onnes, Eikenlaan 286, 9741 EW Groningen,
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het noordwesten van
Groningen.
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur
Donderdag 24 november, locatie Werkman VMBO, Kluiverboom 1A, 9732 KZ Groningen,
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het noordoosten van
Groningen
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur
Donderdag 24 november, locatie Harens Lyceum, Kerklaan 39, 9751 NL Haren
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het zuiden van
Groningen (o.a. Haren en omgeving)
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur
Aanmelden en meer informatie
Via www.o2g2.nl/aanmelding kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsavond van uw
keuze. Bij de aanmelding kunt u aangeven van welke school of scholen u een presentatie
bij wilt wonen. Op www.o2g2.nl/voorlichting vindt u meer informatie over onze scholen
en over de voorlichting.
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KLEDINGACTIE VOOR KLANTEN VAN DE VOEDSELBANK

Maxima

STAD

Oosterhamriklaan 91 Groningen
www.kledingbankmaxima.nl

Beste ouders,
Vorige keer hebben we een oproep gedaan om kleding in te zamelen op 3 en 4
november. Er is flink wat ingebracht.
DANK U WEL VOOR UW BIJDRAGE !!!!!!

LUIZEN OPSPORING TEAM
Hallo allemaal,
Even voorstellen.
Cisca, Fiona, Hilda, Jella, Linda, Miranda, Monica, Sharon en Mirijam .
Een groep Moeders die ook wel het luizen opsporing team wordt genoemd!
Wij gaan na elke vakantie met dit team moeders de klassen 1 tot en met 8 bij langs, om de
luizen controle uit te voeren!
Mochten we neten/luizen vinden bij kinderen, dan wordt dit aan de docent gemeld en krijgen
de ouders van deze kinderen hierover een mail en worden gebeld door Gerrit (Radium) of
Mary (Siersteenlaan)
Ook controleren we een week daarna weer bij de kinderen waarvan Luis is ontdekt!
We willen immers een Luis vrije school.
Mochten er vragen zijn over neten/Luis.
Neem dan contact op met het luizen opsporing team!!! (U kunt eerst naar Wilma Bolhuis,
onze brugfunctionaris en zij helpt u dan verder : 06-29006229)

2 prachtige bijlagen De Wereld De School In en Taalcarrousel :
We doen ze er als 2 aparte bijlagen bij. Een overzicht van blok 1 DWDSI en de
Taalcaroussel. Mooi om te lezen en te zien (FOTO”S) wat daar is gedaan!!
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