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MAART 2017
Belangrijke data
donderdag 13 april
vrijdag 14 april t/m maandag 17 april
dinsdag 18 t/m donderdag 20 april
vrijdag 21 april
22 april t/m 30 april

Paasontbijt
Paasweekend: vrij
Cito-toets groep 8
Koningsspelen
meivakantie

BABY
Op 8 februari 2017 is Linda Vos bevallen van een mooie dochter!
Haar naam is Isa. Alles gaat goed! We wensen Linda, Guus en Isa veel geluk samen!

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
VOETBALLEN IN DE MEIVAKANTIE
Voor het goede doel voetballen in de meivakantie!
Op maandag 24 april organiseert Voetbal-Analyse een voetbaldag! Kinderen van 8 tot en met 14
jaar kunnen hun techniek bijspijkeren op Sportpark Kardinge in Groningen.
Er zal ‘s ochtends vanaf 10:00 een circuit worden uitgezet met verschillende leuke, uitdagende
oefeningen. De deelnemers worden in groepen ingedeeld en gaan allemaal het circuit af, en dat
wordt begeleid door enkele jeugdtrainers van FC Groningen! Op deze manier is er voor iedereen
genoeg te leren!
Van al dat oefenen krijg je honger, dus wordt er daarna uitgebreid geluncht in de kantine. Daarna
sluiten we de dag af met een onderling toernooi, gevolgd door de prijsuitreiking. Kosten voor de dag
zijn 15 euro. Al het inschrijfgeld komt volledig ten goede aan stichting KiKa, een organisatie die zich
inzet voor kinderen die met kanker te maken hebben.
Het programma duurt van 10:00 tot 16:00en is perfect voor kinderen tussen de 8 en de 14 jaar die in
de vakantie helemaal geen zin hebben om uit te slapen en suf op te bank te zitten, maar veel liever
gaan voetballen. Deze dag, onder leiding van professionele jeugdtrainers en geheel in het teken van
een ontzettend belangrijke zaak, is dan een perfect begin van de meivakantie!
INSCHRIJVEN VIA WWW.VOETBAL-ANALYSE.NL
met vriendelijke groet,
Juliette Spies

LEERLINGENRAAD
Vandaag heeft Marije de laatste gesprekken gevoerd met de kinderen van groep 6-8 die graag in
de leerlingenraad willen plaats nemen.
Het viel niet mee aangezien iedereen ontzettend goed zijn best had gedaan op de brief en in de
gesprekken werd het mij ook moeilijk gemaakt….
Wat een leuke ideeën , plannen heb ik al gehoord over hoe de Sterrensteen nog beter kan
worden. Of waar we zaken kunnen verbeteren.
De volgende leerlingen gaan hun groep vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Groep 6A Quislane en Fleur
Groep 6B Jesalja en Justin
Groep 7A Derren en Juno
Groep 7B Sawni en Zahraa
Groep 8A Isa en Beau
Groep 8B Ece en Dylan
A.s. maandag hebben we onze eerste vergadering aan de Radiumstraat!
Ik kijk er naar uit! Marije Vellinga
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THE FLOOR IS YOURS - GRONINGEN

Het Jeugdcultuurfonds start samen met Mad Skills – dé expert op het gebied van Urban Culture en
Sports – een dansactie om meer kinderen de kans te geven te dansen en deel uit te maken van een
groep waar het gaat om het maken van plezier en vrienden. Een plek waar iedereen welkom is, of
je nu wel of niet kunt dansen. The Floor gaat op 1 april in vijf steden van start, ook in Groningen!
In Groningen, i.s.m. Urban House Groningen, start in de eerste week van april een serie van tien
lessen met danscoach Lucas Winkel, bekend uit de urban dans scene. Alle kinderen tussen de 6 en 12
jaar kunnen meedoen! De lessen zijn een uitstekende manier om kennis te maken met urban dans.
De kosten voor de hele serie danslessen bedraagt 25 euro. Als ouders de lessen niet kunnen betalen,
wordt het lesgeld betaald door het Jeugdcultuurfonds.
Mee naar de battle!
Onderdeel van The Floor is Yours zijn vijf dancebattles van de Nederlandse Breakdance League in
Utrecht, Rotterdam, Weert, en Groningen. Hier maken de deelnemers kennis met het
wedstrijdelement van breakdance. Deelname mag, niets is verplicht. Het project eindigt op EMOVES,
het Urban Culture festival in Eindhoven op 18 juni. De kinderen maken dan kennis met alle
onderdelen van urban culture en kunnen dé internationale breakdance wedstrijd, de World Bboy
Classic Final, bijwonen!
Waar en wanneer starten de danslessen?
Danscoach:
Lucas Winkel
Locatie:
Simplon, Boterdiep 96 te Groningen
Start Workshop: iedere woensdag 17.30 – 19.30 uur
Data:
29 maart (proefles) > 5 april t/m 14 juni (26 april niet ivm vakantie)
Events:
2 april (Kick Off Utrecht), 30 april (Weert), 14 mei (Groningen), 4 juni (Rotterdam), 18
juni (Finale Eindhoven)
Meedoen?
Inschrijven kan op jeugdcultuurfonds.nl/thefloorisyours
We zien je graag op #thefloor!
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Sterrenstof
SPORTEN BIJ BSLIM IN VINKHUIZEN
Zoals vele kinderen en ouders al weten kunnen de
kinderen van onze school ook naschools sporten bij
Bslim. Deze sportlessen zijn gratis en je hoeft je er ook
niet voor aan te melden. De poster van de
verschillende activiteiten is aan deze Sterrenstof
toegevoegd.
Graag wil ik jullie over onderstaande activiteiten nog
iets meer vertellen en de kinderen uitnodigen om te
komen.
Kleutergym (speellokaal Siersteenlaan)
Iedere dinsdag kunnen de kinderen uit de groepen 1 en 2 direct uit school naar het speellokaal
komen. Daar kunnen de kleuters dan nog lekker even sporten. Eerst wordt er even wat gegeten
en/of gedronken (zelf meenemen), daarna kan het spelen beginnen. De kleuters leren koprollen,
klimmen, maar ook dansen en spelletjes spelen. Kortom, een leuke manier om al te starten met
sporten.
Instuif (gymzaal Siersteenlaan)
Iedere maandag kunnen kinderen van groep 3 t/m 6, direct uit school sporten in de gymzaal aan de
Siersteenlaan. We doen veel verschillende sporten en kiezen vaak voor activiteiten die we ook tijdens
gymlessen doen. Soms komt er ook een trainer van een sportvereniging om te laten zien wat je
allemaal doet als je op die sport zit.
Voetbalinstuif (gymzaal Radiumstraat)
Iedere donderdag kunnen de kinderen uit groep 6 t/m 8 direct uit school voetballen. Er wordt hier
gewerkt met een puntensysteem, waarbij gelet wordt op eerlijk spelen, samen spelen, winnen, goed
luisteren en opruimen. De beste tien kinderen gaan binnenkort naar een wedstrijd van FC Groningen.
Sterrengym (gymzaal Radiumstraat)
Kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen op donderdagen tussen 15:00 en 16:00 uur zelf lesgeven. Je kunt
aangeven wanneer je zou willen lesgeven en je probeert zelf ook deelnemers te regelen. Bij minimaal
6 deelnemers gaat de les door. Je kunt dan zelf kiezen wat je gaat doen en je mag het ook klaarzetten
en uitleggen. Deze les gaat dus alleen door als er een groepje is dat wil lesgeven.
Mocht je nog meer willen weten over de activiteiten van Bslim of heb je zelf een leuk idee voor een
extra activiteit. Mail dan naar bslimvinkhuizen@gmail.com of kom even langs!
Groeten van Meester Jaap
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REGULIER PROGRAMMA BSLIM VINKHUIZEN 2016-2017
De activiteiten worden iedere week aangeboden, behalve in de schoolvakanties.
Alle activiteiten zijn gratis en aanmelden is niet nodig.

Maandagen
Gymzaal Siersteenlaan
Tijd
Activiteit
14:15 – 15:00
Instuif groep 3 t/m 6

Info:
Jaap

Voetbalkooi Goudlaan/ Sporthal Vinkhuizen
Tijd
Activiteit
16:00 – 17:00
Voetbal +14 jaar

Info:
Mark

Dinsdagen
Speellokaal Siersteenlaan
Tijd
Activiteit
14:15 – 15:00
Kleutergym (groep 1 en 2)

Info:
Jaap

Woensdagen
Voetbalkooi Goudlaan/ Sporthal Vinkhuizen
Tijd
Activiteit
16:00 – 17:00
Voetbal 10 t/m 14 jaar

Info:
Mark

Donderdagen
Gymzaal Goudlaan
Tijd
14:15 – 15:00 uur
15:15 – 16:00 uur

Info:
Jaap
Jaap

Activiteit
Voetbalinstuif groep 6 t/m 8
Sterrengym (Plan je eigen
Sportuur)

Vrijdagen
Geen reguliere activiteiten
Vragen?
Mail naar bslimvinkhuizen@gmail.com of vraag aan Mark of Jaap
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