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Van de directie 

Beste ouders/ verzorgers 

Voor u ligt de tiende Sterrenflits van dit schooljaar. In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws 

over kinderen die geld ophaalden voor de bosbranden in Australië, de invulling van de stakingsdagen 

op de Sterrenboom, de studiedag, Pauline bij de kleuters, Kwink, Titia en Marjolein. Tevens vindt u 

berichtgeving van theater Concordia in Haastrecht. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

Geld voor de bosbranden in Australië  

Naar aanleiding van de Nieuwsbegrip tekst (begrijpend lezen) van week 2 namen Melanie, Chloë, 

Vera en Elise het initiatief met een inzamelactie van lege flessen voor de bosbranden in Australië. 

Uiteraard staan wij als school open voor dit mooie initiatief. Veel leerlingen hebben geholpen met 

het inzamelen van de flessen. Met de actie is €90 opgehaald. Wij willen onze leerlingen bedanken 

voor deze spontane actie! 

 

 

De stakingsdagen 

Om uiteenlopende redenen hebben we op de Sterrenboom in januari niet gekozen om te staken. Wel 

zijn wij het eens met de eisen van de vakbonden m.b.t. salariëring, werkdrukverlichting en 

personeelstekorten. Om de werkdruk van leerkrachten te verlichten is er tijdens de stakingsdagen 

door diverse ouders, de dochter van Carla en Gert les gegeven op velerlei gebied. Het werden zo 

interessante stakingsdagen mede dankzij uw inzet. De werkdruk van de leerkrachten werd deze 

dagen daadwerkelijk verlicht. Daarvoor willen wij u bedanken. 

De minister is tot nu toe slechts gedeeltelijk ingegaan op de eisen van de bonden. Nieuwe stakingen 

zijn derhalve niet uitgesloten. Wij zullen u daarover in een vroegtijdig stadium informeren. 

 

 

Verslag studiedag 

Afgelopen maandag hebben wij onze studiedag gehouden. Deze stond in het teken van het verhogen 

van onze onderwijskwaliteit door het scherp analyseren van de Cito lvs toetsen en deze analyse te 

koppelen aan ons onderwijs. We bekeken daarbij ook de opbrengsten van ons onderwijs op 



begrijpend lezen-, spelling- en rekengebied. Waar deze in onze ogen onvoldoende waren, bogen we 

ons over de vraag hoe we vervolgens het onderwijs anders moeten inrichten om de resultaten te 

verbeteren. Het nog scherper in beeld brengen van de groep en het daarbij koppelen aan onderwijs 

op maat, de differentiatie, is hierin erg belangrijk. 

Onze vakspecialisten gaan hun onderlinge kennis in structureel overleg nog meer delen zodat we op 

de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling efficiënter en beter geïnformeerd les kunnen geven. 

Over de inzet van de onderwijsassistenten in het begeleiden van kinderen die extra hulp nodig 

hebben, worden eveneens afspraken gemaakt. We kijken terug op een prima studiedag waarin we 

met inzet en ideeën van alle collega’s goede afspraken hebben kunnen maken. 

 

 

Kwink 

Aanstaande woensdag 12 februari krijgen alle jongste kinderen op school de derde oudernieuwsbrief 

van onze methode Kwink mee naar huis. Hierin kunt u lezen wat we de komende lessen (11 tot en 

met 15) gaan doen tijdens de lessen sociaal-emotionele vorming. 

Op de achterkant staat een koelkastposter. Deze kunt u met uw kind bekijken en bespreken. Indien u 

de poster thuis ergens op kunt hangen, zou dat stimulerend zijn. Het positieve effect van Kwink 

wordt namelijk versterkt wanneer er zowel op school als thuis aandacht aan besteed wordt. We 

hopen dat u uw kind eens wil laten vertellen over de lessen die hij of zij op school heeft gevolgd. 

                          

 

 

 

         Pauline geeft gym aan de kleuters 

Juf Pauline, onze gymleerkracht, kon afgelopen maandag i.v.m. de studiedag geen gym geven aan de 

kinderen van groep 4 t/m 8. In plaats daarvan heeft zij dinsdag les gegeven aan de kleutergroepen. 



Onze kleuters waren enthousiast om bewegingsonderwijs te krijgen van een gecertificeerde 

gymleerkracht. 

 

 

Zwangerschap Marjolein 

Juf Marjolein (groep 8) is zwanger. Als alles goed gaat, zal haar zwangerschapsverlof na de 

zomervakantie ingaan. De ouders van de kinderen in groep 8 zijn al op de hoogte gesteld. Uiteraard 

feliciteren we Marjolein van harte. 

 

 

Vertrek Titia 

Juf Titia (groep 5b vervanging zwangerschap van Cora) heeft te kennen gegeven dat zij dichtbij huis 

een andere werkkring heeft gevonden. Zij zal ons daarom helaas per 1 maart gaan verlaten. Een 

verzoek voor vervanging is inmiddels uitgezet bij de stichting. Titia houdt de schoolgesprekken op 

15,17,18 en 19 februari. De overige groepen, behalve groep 8, houden de gesprekken na de 

voorjaarsvakantie. Ouders met kinderen bij Titia en kinderen in een andere groep krijgen dus helaas 

te maken met gesprekken op verschillende dagen.  

 

                                           

 

 

Theater Concordia 

We ontvingen het volgende bericht van theater Concordia: 

Kindervoorstelling: Het neefje van Rupsje Nooitgenoeg 
 
Zondag 16 februari om 14.00 uur speelt Poppentheater Het @penstaartje de voorstelling ‘Het neefje 
van Rupsje Nooitgenoeg’ in Theater Concordia in Haastrecht. 
 



Wie kent hem niet? Die rups die altijd maar eet en eet en nooit genoeg heeft! Maar weten jullie dat 
hij ook een neef heeft? André Verhagen van poppentheater het @penstaartje heeft daar een hele 
leuke en vrolijke voorstelling over gemaakt speciaal voor peuters en kleuters. Ouders, opa’s en oma’s 
zijn ook van harte welkom! 
 
De voorstelling begint als André naar de winkel gaat om boodschappen te halen. Zijn vriendje Jasper 
wil alleen niet eten, hij heeft zin in een verhaaltje…André weet een leuk boek over eten en als André 
het boek gaat voorlezen horen we al snel hap..smak…smak…en ja hoor…..daar heb je de neef van die 
beroemde rups! Het rupsje eet en eet. Het zit in de familie….hij heeft nooit genoeg. Hij eet ook nog 
eens het hele boodschappenmandje leeg. En rupsje Hap.smak.smak? Hij wordt groter en groter, 
maakt een cocon en verandert in een schitterende vlinder. 
 
Een vrolijke voorstelling voor kinderen van 3-6 jaar met een boodschap die niemand zal vergeten, als 
je groeien wilt, moet je wel goed eten! 
 
***leuk voor een kinderfeestje!*** 
 
Deze kindervoorstelling is op zondag 16 februari om 14.00 uur te zien in Theater Concordia. Kaarten 

(à € 7,50) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op 

werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is 

uitverkocht (check hiervoor de website). Op vertoon van je jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg je 

10% korting! Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar 

 

 

Belangrijke data 

17 t/m 20 februari: 8e jaars gesprekken 

15, 17, 18, 19 februari: portfoliogesprekken groep 5b 

22 februari t/m 01 maart: voorjaarsvakantie 

02 maart t/m 05 maart: portfoliogesprekken overige groepen 

 

 

http://www.theaterconcordia.nl/

