Sterrenflits 13
Van de directie
Hierbij, na een lange periode van
wekelijkse corona updates, weer de
Sterrenflits. Nu we langzaam werken naar
het nieuwe normaal, is het ook weer tijd voor
een Sterrenflits. Wel zullen we uiteraard
terugkomen op wat coronaonderwerpen. Zo
willen wij u er graag nogmaals aan herinneren
om de kinderen in de onderbouw gemakkelijke
bekers en bakjes mee te geven en gemakkelijke
kleding en schoenen aan te doen. Ook volgen
wij nog steeds de voorzorgmaatregelen van het
RIVM. Dus let op:
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door Jan v/d Berg. De kinderen zullen deze film
als aandenken aan de musical van groep 8
krijgen.
Vlak voor de meivakantie hebben de
leerkrachten van groep 8 de kinderen laten
kiezen uit 3 verschillende musicals. Dit hebben
zij gedaan door een PowerPoint te maken met
daarin een kleine update van de musical en een
onlinefilmpje. De kinderen mochten na het
bekijken van de 3 musicals een voorkeurskeuze
maken. Dit deden ze allemaal tegelijkertijd
online.
Nadat alle kinderen een keuze hadden
gemaakt, mochten de kinderen wederom een
keuze maken uit de 2 musicals die de meeste
punten hadden gehad. Uiteindelijk bleef daar
een winnaar van over: JUNGLE BEAT
In de meivakantie zijn de leerkrachten van
groep 8 op school gekomen om ervoor te
zorgen dat de musicalboekjes voor de kinderen
de maandag na de vakantie klaar zouden
liggen. Met elkaar is de musical in de eerste
week gelezen. Een behoorlijke uitdaging met
kinderen thuis, online en op school.

Wij danken jullie weer voor de medewerking.
Komende periode houden wij ons als team
bezig met de groepsverdeling en de formatie
voor komend schooljaar. Daarnaast wachten
we de nieuwe RIVM richtlijnen af om verder te
kijken hoe we omgaan met toetsen. De laaste
oudergesprekken zullen online plaatsvinden.
Over de inhoud hoort u later meer.
Veel plezier met lezen!

Musical groep 8
Ondanks de Corona-tijd zijn de
voorbereidingen voor de musical van groep 8 al
in volle gang. Hoe en of we dit jaar de musical
live kunnen opvoeren voor ouders weten we
nog niet, maar zoals elk jaar zal er van de
musical een professionele film worden gemaakt

Op dit moment zijn al 16 rollen verdeeld en zijn
er deze week audities voor de rollen die erg
populair zijn onder de kinderen.
Ook zijn de eerste lijntjes voor het decor
uitgezet. Er zijn heel veel enthousiaste ouders
bereid gevonden om mee te helpen. Bedankt!

Bericht van de activiteiten verenging
Beste ouders,
Vanuit de AV hebben de kinderen deze week
een presentje ontvangen. Dit omdat wij hen
graag een hart onder de riem willen steken in
deze bijzondere en spannende tijd. Alle kinderen van de Sterrenboom hebben een Gametime Splashbal meegekregen. Deze kunnen
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zij als een gewone bal gebruiken of als een
Splashbal. Willen zij het laatste, dan dompelen
ze de bal onder water en kunnen ze de bal vervolgens naar iemand toe gooien, zodat diegene
helemaal nat wordt. U bent bij deze alvast gewaarschuwd �.
Wij hopen dat de kinderen er veel plezier van
zullen hebben en wensen jullie een goede gezondheid!
Met vriendelijke groet,
De Activiteitenvereniging

Huiswerkbeleid
Nu we de piek van corona hebben gehad,
komt er ook weer meer tijd om aan beleidstukken te werken. In de verschillende units hebben
we het over ons huiswerkbeleid. We gaan kijken wat passend is voor onze school en gaan
ons beleidsstuk uitbreiden.

Tip
Graag willen wij ons voorstellen: Wij zijn
Excelsior Kids, een superleuke toneelgroep voor
de jeugd vanaf groep 4 tot en met groep 8. Elk
jaar kiezen we een mooi, grappig of hilarisch
stuk en maken we er met elkaar een geweldige
voorstelling van. We hebben al 5 jaar op rij
gespeeld, voor uitverkochte zalen! Bijvoorbeeld
Minoes en Sneeuwwitje en de 7 gangsters! Dit
jaar hebben een aantal jongens afscheid
genomen, want ja, na groep 8 houdt het ècht
op. Dus we zijn op zoek!
Vind jij het leuk om op toneel te staan, 1 x per
week te oefenen, een fantastische voorstelling
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te geven en het applaus in ontvangst te nemen
met een ontzettende leuke groep spelers? Ben
jij de Brad Pitt (of wie er nu HOT is…) die wij
zoeken? Ben je nu nieuwsgierig? Wil je er meer
van weten? Of wil je je meteen aanmelden?
Stuur dan een mailtje met je naam, adres en
leeftijd naar: excelsiorkids@hotmail.com
Voor de ouders:
Los van de lol die we hebben met elkaar
merken we vooral dat de kinderen samen echt
een ontwikkeling doormaken en op het toneel
meer durven en meer zelfvertrouwen krijgen.
Harder praten, of juist verdrietig doen, of boos
spelen. Hardop gekke dingen zeggen en soms
zelfs zingen!
Er wordt 1 x per week geoefend in Het Kwartier
te Stolwijk. Later volgt dan de voorstelling.
Voor verdere informatie en kosten kunt u
terecht op het e-mailadres of bellen met Marja
Neven op nummer 06-10238970.
Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen
aangaande Corona op de voet. We zien het
gelukkig voorzichtig de goede kant op gaan en
optimistisch als wij zijn, beginnen we vast met
de voorbereidingen. We kunnen er maar klaar
voor zijn!

Volleybal les van Christiaan Varemhorst
De Nederlandse volleybal bond biedt voor
groep 3 t/m 8 een volleybal les aan van een
bekende volleyballer. Gym juf Pauline heeft van
dit aanbod gebruik gemaakt. Op 8 juni krijgen
de kinderen buiten onder schooltijd de training.
Wat een leuk initiatief!

Update van meester Gert
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
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Ik wil jullie graag een korte update geven over
mijn medische situatie. Allereerst mijn dank
voor de post die hier nog steeds binnenkomt.
Dat is erg fijn en dat doet een mens goed.
Het genezingsproces van de enkel zit tegen. Zes
weken gips hebben helaas niet gebracht wat
het moest zijn. Het bleek onmogelijk zo te gaan
belasten en een operatie is noodzakelijk. Daar
staat spoed op en ik ben in afwachting van een
datum. Een forse tegenvaller dus.
Een tweede forse tegenvaller is de herstelperiode. De orthopeed gaf mij te kennen dat ik op
wel 4 maanden moet rekenen om echt goed te
herstellen. Dat is dus geen goed nieuws. Ik had
zelf op een kortere periode gerekend. Naar huis
gaan en naar mijn school zit er dus voorlopig
niet in. Stomvervelend maar helaas de realiteit.Achter de schermen ben ik wel voor school
bezig met o.a. mail, lees en beleidstukken. Ook
is er regelmatig overleg met Roos en Alice over
belangrijke zaken op school. Dat doet me goed
en zorgt voor meer betrokkenheid.
Rest mij jullie allemaal een gezonde, prettige en
leerzame tijd toe te wensen. En zodra het even
gaat, zal ik er weer zijn.
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nieuwe Chromebook ontvangen. Zij werken nu
met een zelfde soort device als de rest van de
school. Ook de leerkrachten van groep 4 t/m 8
hebben een Chromebook gekregen om het online werken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Verder zijn we heel druk bezig met een nieuwe
website en app. De nieuwe app gaat in vanaf
maandag 1 juni. Vrijdag 29 mei wordt de koppeling geactiveerd (dus vandaag). U krijgt een
mail en moet dan de app downloaden via de
Playstore of Appstore. Dit zal een nieuw communicatiemiddel worden waar we ook schoolgesprekken in gaan plannen en leerkrachten
met de groep kunnen communiceren. Ook komen hier de nieuwsberichten en de sterrenflitsen in te staan. We gaan samen ontdekken hoe
deze app werkt, want door de hele rare periode
waar we nu in zitten en zaten moeten we het
allemaal nog eigen maken. U kunt in ieder geval
vanaf maandag 1 juni uw kind in deze app afmelden als hij of zij ziek is. De nieuwe website
is druk in ontwikkeling, maar ook dit zal groeiende zijn. Veel ontwikkelingen dus op het gebied van ICT

Nieuw lid voor de
Medezeggenschapsraad (MR) gezocht!
ICT update
Er zijn veel ontwikkelingen binnen de ICT
op de Sterrenboom. We hebben een rare
periode achter de rug van thuis werken en
nu nog steeds werken de kinderen gedeeltelijk
thuis. Gelukkig gaan we vanaf 8 juni weer hele
klassen zien en wordt het thuis werken niet zo
belangrijk meer. We hebben grote stappen gemaakt, ook al werkte niet altijd alles even goed.
We kunnen trots zijn op onszelf en op alle ouders en kinderen. We hebben het toch maar
mooi gedaan met elkaar!
Verder zijn er veel nieuwe materialen aangeschaft en in gebruik genomen. Zo hebben de
kinderen van groep 8 na de meivakantie hun

Binnen de MR zijn twee ouders aan het einde
van hun zittingsperiode gekomen. Anneroos
Post heeft daarbij aangegeven zich graag
opnieuw kandidaat te stellen. Brigitte Verdoold
heeft zich jarenlang metveel plezier en
verantwoordelijkheidsgevoel ingezet voor de
MR maar maakt nu graag plaats voor een
ander. Wij willen haar ook via deze weg
hartelijk bedanken voor haar langdurige
betrokkenheid en inzet. Om tot een voltallige
oudergeleding te komen (4 personen), zijn we
op zoek naar minstens één kandidaat. Indien
zich meerdere kandidaten aanmelden, worden
er verkiezingen georganiseerd. Binnen de MR
werken de ouder- en personeelsgeleding
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planmatig samen volgens onze gezamenlijke
visie:
• Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid
draagt voor de belangen van kinderen,
personeel en ouders van OBS de Sterrenboom.
• Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en
regelgeving kijkend door de bril van kinderen,
personeel en ouders.
• Wij zijn een MR die met diverse betrokkenen
respectvol wil samenwerken door middel van
heldere regels en open communicatie.
Op de website van onze school staat meer
informatie zoals het activiteitenplan van de MR.
Lidmaatschap van de MR is een vrijwillige, maar
niet vrijblijvend taak. Wij vergaderen circa 8
keer per jaar. Tussendoor is er contact over
lopende zaken, onderhouden we contacten
met ouders en bereiden we vergaderingen
voor.
Heeft u interesse om op beleidsniveau mee te
denken en een bijdrage te leveren aan de
school van uw kind? Stuur dan uiterlijk 5 juni
2020 een berichtje met motivatie naar:
mr.sterrenboom@onderwijsprimair.nl

Belangrijke data
1 juni 2020 Pinksteren vrij
8 juni 2020 Volleyballes groep 3 t/m 8 van
Christiaan Verenhorst.
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