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Van de directie
Beste ouders/ verzorgers
Voor u ligt de achtste Sterrenflits van dit schooljaar. In deze Sterrenflits vindt u onder meer
een nieuwjaarswens, een korte terugblik op het kerstfeest, de start van de cito- lvs toetsen,
een bericht van de politie, een stuk van de Mr en van de Av, een berichtgeving over Mad
Science, een oproep tot de gezonde lunch en een update over ons personeel. Wij wensen u
uiteraard veel leesplezier toe.

Nieuwjaarswens
Allereerst wenst het team van de Sterrenboom alle kinderen, ouders en betrokkenen een
uitstekend 2020 toe waarbij we hopen dat het een zorgeloos, plezierig en onderwijskundig
prima jaar zal worden.

Terugblik op de kerst
Het lijkt al weer een tijdje geleden, maar we kunnen terugkijken op een heel gezellig
kerstfeest. Jaco, ouder van de Activiteitenvereniging, zal er in het volgende stukje
uitgebreider op terugblikken.

Kerst op de Sterrenboom volgens Jaco (ouder Av)
Nog nagenietend van de fantastische avond wil ik u graag berichten over kerst 2020 op de
Sterrenboom.

Namens de gehele AV willen wij de kinderen, ouders en alle medewerkers van de
Sterrenboom hartelijk bedanken voor de fantastische avond die wij met elkaar mochten
beleven.
Het doet ons goed om een ieder zo te zien genieten van het optreden van de kinderen.
Ook het eten en drinken werd ons inziens en naar verluid door de vele aanwezigen zeer
gewaardeerd.
Tevens mag het samenzijn van de aanwezige ouders zeker niet vergeten worden. Iets wat een
lang gekoesterde wens is geweest van de AV, werd deze avond waargemaakt.
Zo werd het een kerstviering met elkaar en voor elkaar.
Wat ons betreft gaan we dit komend jaar nog maar eens dunnetjes overdoen.
Nogmaals dank aan iedereen van ons allemaal.
Wij wensen u namens de gehele Activiteitenvereniging van de Sterrenboom een gelukkig
nieuwjaar en de beste wensen voor 2020.
Met vriendelijke groet,
Karen, Denise, Maaike, Margaret, Angela, Suzanne en Jaco

Start Cito-LVS toetsen
Vanaf volgende week gaan we starten met onze cito lvs toetsen voor de groepen 3 t/m 8 (de
halfjaarlijkse cito toetsen). Deze toets meet twee keer per jaar onafhankelijk de kennis en
vaardigheden van uw kind op rekenen, spelling, lezen. Ook begrijpend lezen (behalve groep
3) wordt getoetst. Tevens geeft het de school inzicht in de onderwijskwaliteit.

Bericht van de politie Krimpenerwaard over fout parkeren
In het afgelopen jaar heeft de politie Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard
meerdere meldingen ontvangen over fout parkerende ouders die hun kinderen komen
brengen en afhalen bij de Sterrenboom aan de Bilwijkerweg te Stolwijk. Zowel de politie als
de gemeente Krimpenerwaard hebben dit feit bij controle eveneens geconstateerd.

Naast dat foutparkeren natuurlijk verboden is, levert het ook gevaarlijke situaties op voor
ander weggebruikers, bijvoorbeeld ouders met kinderen die lopend of met de fiets komen.
De politie is van plan om te gaan handhaven rondom de school. Dit betekent dat u bij fout
parkeren een boete riskeert van € 100. Dit is zonde van het geld temeer daar er voldoende
parkeergelegenheid is in de straten rondom de scholen, ook gedurende de tijden dat de
kinderen gebracht en gehaald worden.

Oproep Sterrentijd
Wij zoeken nog dringend ouders voor de Sterrentijd op 7 en 14 februari. Het betreft workshop
activiteiten op het gebied van kunst, ( handvaardigheid/tekenen ) drama, beweging, media,
fotografie, programmeren, techniek, erfgoed, muziek, natuur, koken, creatief schrijven en nog
veel meer. Heeft u leuke ideeën en kunt u ons daarbij helpen, dan zullen de kinderen en het
team u dankbaar zijn. Tevens beleeft u er veel plezier aan. Aanmelden kan gebeuren bij de
leerkracht van uw kind.

Bericht vanuit de MR
De ouders uit de MR zijn actief betrokken bij het opstellen van het schoolplan 2020-2024. Op
12 december jl. hebben ze hiervoor een avond georganiseerd om met andere geïnteresseerde
ouders te brainstormen over de toekomst van de school. 15 ouders hebben samen gekeken
naar de kernwaarden, de uitdagingen en verbeterpunten voor de korte en middellange
termijn. De uitkomsten van deze avond worden gedeeld met de directie om mee te nemen in
de plannen. Alle deelnemers nogmaals bedankt voor de waardevolle en soms ook zeer
creatieve inbreng!

Jeugd Sport en Cultuurfonds
Via Pauline, onze gymdocente, ontvingen we bericht van het jeugd sport- en cultuurfonds.
Pauline is intermediair voor dit fonds. Dat houdt in dat een aanvraag voor dit fonds via haar
kan worden ingediend. Nadere informatie staat in de folder die als bijlage is toegevoegd.

Naschoolse Activiteiten
Mad Science is een organisatie die door hun aanstekelijke en laagdrempelig programma
kinderen weten te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek.
Ook dit jaar bieden we op de Sterrenboom aan onze kinderen de naschoolse Mad Science
cursus aan.
De bijbehorende introductie door Mad Science zal op 09-04-2020 in de groepen plaats
vinden. Dit gebeurt om:
09.00 u voor groep 3, 4 en 5
10.00 u voor groep 6, 7 en 8
De kinderen ontvangen op de dag van de show folders waarmee ze zich kunnen aanmelden.

.

Gezonde lunch
Op de Sterrenboom staan we graag een gezonde lunch voor. Wij doen dan ook een beroep
op u om uw kind voor de lunch zo weinig mogelijk zoetigheid mee te geven. Wij danken u
voor uw medewerking.

Nieuws omtrent het personeel
Jolande Verdonk, vervangster van Mariska den Boer, is gelukkig gedeeltelijk weer in de
ochtenden aan het werk. We hebben naast haar vervanging gevonden. Op maandag en
dinsdag is dat Laurens Bakker en op donderdag en vrijdag Jacqueline ten Dam. Mariska keert
op 20 januari weer terug op school.

Joke van Vliet keert vanaf volgende week gelukkig weer enigszins terug op school. Dat is goed
nieuws.
Yvonne van Rooijen is nog afwezig, maar ook zij hoopt binnenkort weer enigszins aan het
werk te kunnen gaan. Ook dat is goed nieuws.

Belangrijke data
13 januari-24 januari: Cito LVS toetsen
13 januari: Mr
03 februari: Studiedag. De kinderen zijn dan vrij

