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Van de directie
Voor u ligt de twaalfde Sterrenflits van dit schooljaar. In deze Sterrenflits vindt u als eerste een
nadere update over het Coronavirus. Daarnaast gaat het overige nieuws natuurlijk ook door, al
moeten we een slag om de arm houden bij het doorgaan van bv de AV-jaarvergadering.
Het overige nieuws bevat deze keer een oproep van de tuincommissie, een uitnodiging van de AV,
het project Move Mates, een leuke actie van de leesbevorderingscampagne, het doorgeven van een
verlofaanvraag, de nieuwe start van de klusgroep, hulp gevraagd bij het opstellen van een 0 meting,
tips bij begrijpend lezen, nieuws over Pasen, een update over het personeel en belangrijke data. Wij
wensen u allemaal veel leesplezier!

Coronavirus
Gisterenavond heeft u de nodige berichtgeving gekregen in verband met de maatregelen die we
helaas hebben moeten treffen op de Sterrenboom. Het was een moeilijk besluit om leerkrachten,
die graag willen lesgeven, in samenspraak met ons bestuur te verplichten om thuis te blijven
vanwege de milde klachten. In het kader van de volksgezondheid achten wij dit echter volledig
verantwoord, zeker gezien de opstelling van onze premier t.o.v. scholen en het coronavirus vandaag.
Natuurlijk beseffen we ook hoe lastig dit is voor u en hopen we dat we snel weer gewoon kunnen
werken op school.
We zijn sinds gisterenavond achter de schermen hard bezig om online onderwijs te kunnen
verzorgen voor uw kind. Dit onderwijs zal zeer waarschijnlijk vanaf maandag plaats vinden en geldt
voor alle groepen. Ook voor de groepen 1 / 2 zijn we dus hard bezig een lesprogramma te maken.
Kinderen kunnen indien laptop of chromebook ontbreekt, deze ophalen op school. Hiervoor dienen
zij dit wel bij de leerkracht aan te geven zodat we kunnen inventariseren wie een Chromebook heeft

meegenomen. Dat geldt ook voor bv plusboeken of bv werkboeken.
Dit weekend zal de directie n.a.v. van leerkrachten die klachten hebben of zich weer beter melden, u
melden hoe we als school handelen.
Verder is er wat onduidelijkheid over de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen. Dit gaat
uitsluitend over de beroepssectoren gezondheidzorg, brandweer en politie. Ook ouders die
werkzaam zijn in supermarkten of bij toeleveranciers daarvan, horen bij de vitale beroepen. Kinderen
van ouders die in deze sectoren werkzaam zijn en die dag moeten werken of bv moeten slapen
vanwege een nachtdienst, kunnen worden opgevangen op school. Van ouders die werkzaam zijn in
deze sectoren en niet hoeven werken of moeten slapen, verwachten we dat ze zelf voor opvang
zorgen.
Al eerder hebben we voorzorgsmaatregelen gemeld die wij als school, maar ook u als ouder kunt
nemen tegen verspreiding van het virus. Inmiddels hebben wij op school als team besloten geen
handen meer te geven aan elkaar, ouders, kinderen en overige betrokkenen.
Tevens zorgen we dat er op school altijd zeep in de dispensers zit en dat er voldoende papieren
handdoekjes aanwezig zijn.
Verder bereikte een update van de GGD ons die de volgende richtlijnen bevat:(naast de eerdere
richtlijnen die wij u al gegeven hebben)
Neem pas telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost als u:
 Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).


En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent waar het coronavirus heerst.
Het gaat om de volgende gebieden:
- China (inclusief Hong Kong en Macau)
- Singapore
- Zuid- Korea
- Iran
- Italië



Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD of verder onderzoek naar het coronavirus nodig is.
Heeft uw kind geen koorts maar wel verkoudheidsklachten én is de afgelopen 2 weken in een
land/regio geweest waar het coronavirus heerst? Laat hem/haar dan thuisblijven om uit te zieken en
anderen niet te besmetten.
De overige adviezen blijven ongewijzigd. Het is wel belangrijk om alert te blijven op klachten.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Kijk dan eerst op de site van het RIVM. Hier vindt
u een uitgebreide set aan vragen en antwoorden.
Zit uw vraag hier niet tussen?

Neem dan contact op met het team Algemene infectieziektebestrijding via
infectieziektenhm@ggdhm.nl of tel. 088 - 308 4242 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Algemene ledenvergadering Activiteiten Vereniging
Het bestuur van de Activiteitenvereniging van de Sterrenboom nodigt alle ouders van harte uit om de
algemene ledenvergadering bij te wonen op maandagavond 30 maart om 19.30 uur op onze school.
Er bestaat de mogelijkheid dat deze avond i.v.m. besmettingsgevaar van het coronavirus wordt
afgelast. De AV zal dat u tijdig laten weten.

Oproep van de tuinonderhoud werkgroep
De school zit in een prachtig gebouw, daarbij is een goed verzorgde tuin een heel mooi uithangbord.
Mariska den Boer, ouder op de Sterrenboom, wil daarom graag samen met het team de werkgroep
tuinonderhoud weer nieuw leven inblazen. Wij zoeken ouders die bv op vrijdagochtend bereid zijn
zo’n 4 keer per jaar de tuin bij te houden. Uiteraard staat de koffie tussendoor klaar. Mocht u denken
dit is iets voor mij, meldt u zich dan aan bij Gert Kooman. (gertkooman@onderwijsprimair.nl) Dit
geldt ook indien u hierover wat nog iets meer wil weten.
Wij danken u alvast bij voorbaat hartelijk.

Nieuw Project groep 7
Er gaat binnenkort een nieuw project van start. Groep 7 gaat deelnemen aan Move Mates, een
project van Team Sportservice. Kinderen kunnen ervoor kiezen een opleiding tot speelpleincoach te
volgen. Binnen een aantal lessen worden zij opgeleid om in drietallen in de pauze spellen te
organiseren en te leiden op het schoolplein. Conflicten worden minder, er ontstaat nieuwe interactie
tussen verschillende klassen, er is minder verveling en de speelpleincoaches zelf krijgen meer
zelfvertrouwen. Alle klassen profiteren dus van dit project.
De buurtsportcoach van Team Sportservice, in ons geval gym juf Pauline, verzorgt de opleiding. De
kinderen uit groep 7 die aangeven deel te willen nemen, leren spelactiviteiten op te zetten,
leerlingen te betrekken, uitleg te geven voor een groep en te handelen bij conflictsituaties. De
speelpleincoaches zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes die zij dragen. Zij leiden in kleine
groepjes activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen.
Meer informatie over het project staat op www.movemates.nl of is op te vragen bij de
groepsleerkracht.

Tips voor ouders bij de placemat van Nieuwsbegrip
Op de Sterrenboom hanteren we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip. Bij deze methode
hoort een placemat. Deze placemat is als bijlage toegevoegd aan de Sterrenflits
De placemat is een soort ‘praatplaat’ die iedere eerste week van de maand verschijnt. Er staan
taalspelletjes, leestips, weetjes en doe-opdrachten op die horen bij het Nieuwsbegriponderwerp van
die week. Praten over het Nieuwsbegriponderwerp vergroot de woordenschat van uw kind.
Daarnaast krijgt hij of zij meer kennis van de wereld. Beide zorgen ervoor dat uw kind teksten beter
kan begrijpen.
Tips voor het vergroten van de woordenschat
Een grote woordenschat is belangrijk. Wie veel woorden kent, leert beter. Een tekst over oceanen is
bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen als je niet weet wat een oceaan is. Hieronder staan enkele tips.

• Als uw kind een woord niet begrijpt, geef niet direct de betekenis en ook niet direct een
woordenboek. Help uw kind om zelf na te denken over de betekenis van een woord. Kijk
bijvoorbeeld eerst goed naar het woord zelf. Welk stukje van een woord kent uw kind wel?
(Bijvoorbeeld: in het woord behulpzaam zit het woord ‘hulp’).
• Laat uw kind in eigen woorden de betekenis van een woord uitleggen.
• Stel vragen over het Nieuwsbegriponderwerp. Stel vragen als: Hoe komt het dat…? Hoe zou jij …
aanpakken? Hoe zou jij je voelen als…? Kun jij mij de werking uitleggen van…? Zorg ervoor dat u uw
kind niet te veel vragen stelt. Het moet geen interview worden!
• Geef uw kind denkruimte als er niet direct een antwoord komt op de vraag. Veel kinderen hebben
tijd nodig om de vraag te verwerken en tijd nodig om een antwoord te formuleren. Probeer eens om
5 seconden niets te zeggen.
Tips voor het werken met de placemat met meer kinderen
De placemat is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Als u kinderen hebt in verschillende
groepen, kunt u met de onderstaande tips aan de slag.
• Laat het oudste kind (of het meest taalvaardige kind) de betekenis van woorden uitleggen aan het
jongere kind.
• Geef het oudste kind de regie over de placemat. Laat hem of haar uitleggen wat de bedoeling is van
de spelletjes en de andere opdrachten. Iets uitleggen aan een ander is een goede manier om ook de
spreekvaardigheid te vergroten.
• Laat de jongste aangeven wat hij of zij te weten is gekomen over het Nieuwsbegriponderwerp. Is
het oudere kind er nog meer over te weten gekomen? (De teksten voor de hogere niveaus zijn langer
en bevatten vaak meer informatie over het onderwerp dan de teksten voor de lagere niveaus.)
Feedback geven
Als uw kind een fout antwoord geeft of iets verkeerd uitspreekt, is dat niet erg. Dit hoort bij het
leerproces. U kunt uw kind op de volgende manier helpen:
• Als uw kind een zin verkeerd voorleest, wacht dan 5 seconden. De kans is groot dat uw kind de fout
zelf ontdekt en de zin goed herleest. Als uw kind niet uit zichzelf stopt na 5 seconden, zeg dan
bijvoorbeeld: ‘Lees de zin maar uit’ en vraag uw kind de zin nog eens te lezen (besteed geen
aandacht meer aan de fout).
• Als uw kind een woord niet goed uitspreekt, bijvoorbeeld het woord ‘vluchtelingen’, dan verbetert
u het woord door het woord te herhalen in een nieuwe zin (en niet door te zeggen: ‘Dat zeg je
verkeerd.’). Bijvoorbeeld: ‘De Nieuwsbegriples ging dus over vluchtelingen?' Zo weet uw kind hoe het
woord uitgesproken wordt en blijft hij of zij gemotiveerd om door te gaan met het gesprek.

Klusgroep op de Sterrenboom
De klusgroep op onze school wordt ook nieuw leven ingeblazen. Aan de hand van een klussenlijst, die
de leerkrachten invullen, kunnen klussen worden uitgevoerd. Tevens hebben we ook een groot
project voor ogen, een deel van de fietsenstalling wordt opgebouwd tot opslagruimte. Uiteraard
kunnen ouders zich nog melden voor deze klusgroep. Dat kan bij Jaco Verhagen van de ASV of bij
Gert.
Het team van de Sterrenboom is blij met het opnieuw starten van het tuinonderhoud en de
klusgroep, een mooie wijze van ouderbetrokkenheid.

Onderzoek communicatie op de Sterrenboom
Gert zou graag de communicatie op de Sterrenboom naar de ouders en kinderen willen onderzoeken
om waar nodig te gaan verbeteren. De start is een o meting. Om de juiste vragen in deze meting te

stellen wordt, naast de hulp van een leerkracht, ook hulp gevraagd van 1 of 2 ouders. Wie dit
interessant lijkt, kan zich aanmelden bij Gert. Hij wil graag zo snel mogelijk gaan beginnen.

Verlof aanvragen
Het elektronisch systeem om verlof aan te vragen voor uw kind via de app werkt al een tijdje niet
optimaal. Wij verzoeken u daarom een dergelijke aanvraag per email
(directie.sterrenboom@onderwijsprimair.nl) bij Gert in te dienen.
Wilt u bij voorbaat meer weten over al of niet toekennen van verlofaanvragen, kijkt u dan op de
website https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/dagje-eerder-op-vakantie-kost-100-euro-perkind/news/169/

Leesbevorderingscampagne
De leesbevorderingscampagne 'Geef een prentenboek cadeau' heeft als missie om alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar
een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in elke boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf
of een ander.
Het prentenboek van dit jaar is bekend: Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert. Het is vanaf
10 april voor € 2,50 uitsluitend te koop in de boekhandel. Bestel het boek nu voor de hele klas!

Pasen
Op woensdag 8 april vieren wij met elkaar het paasfeest. Dit zal de hele dag plaatsvinden: van 08:30
uur tot 14:00 uur. We beginnen deze dag met het paasontbijt, dat voor alle groepen verzorgd wordt
door de AV. De kinderen nemen hun eigen bord, bestek en beker mee. Naast het paasontbijt
verzorgt de AV ook het 10-uurtje.
Het ontbijt duurt tot 09:15 uur. Daarna zijn er per bouw vier verschillende activiteiten, waar ieder
groepje een halfuur aan deelneemt. Deze groepen zullen een mix zijn van de groepen binnen de
bouw. Vanaf de lunch, rond 12:15 uur, zijn de kinderen weer terug in hun eigen stamgroep. Binnen
de stamgroep zullen nog wat leuke en gezellige dingen georganiseerd worden door de leerkrachten.
Om van deze leuke dag een succes te maken, zijn wij op zoek naar acht hulpouders voor de
onderbouw, die willen helpen tijdens de activiteiten van 09:15 uur tot 12:15 uur. Zou u het leuk
vinden om ons te komen helpen? Dan kunt u een mailtje sturen naar
liannevandeneijk@onderwijsprimair.nl of aan yarabakker@onderwijsprimair.nl.

Update over het personeel
Yvonne van Rooijen en Joke van Vliet zijn inmiddels meer aan het re-integreren. Dat is goed nieuws.

Belangrijke data
25 maart: Studiedag. De kinderen zijn vrij
20-24 april: Week van de Vrijheid

