
 Sterrenflits 07         12-12-2019 

 

 

 

Van de directie 

Beste ouders / verzorgers, 

Voor u ligt de zevende Sterrenflits van dit jaar.  

In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws over ouderparticipatie, de kerst, het afscheid van Janet, 

de onderwijsstaking, de personele bezetting na de kerst, een kerstwens en een update over ons 

personeel.  

Met deze zevende Sterrenflits sluiten we dit kalenderjaar af. Persoonlijk kan ik u mededelen dat ik 

terugkijk op een zeer plezierige eerste 5 maanden op de Sterrenboom. De samenwerking tussen team, 

ouders, bestuurskantoor en als allerbelangrijkste met de kinderen ervaar ik als prima. We hebben 

gewoon een hele leuke school waarin met veel plezier goed les wordt gegeven. 

Wij wensen u, zoals altijd, veel leesplezier.  

  

                                                        

 

 

 

Ouderparticipatie 

In Sterrenflits 06 is geschreven over het inzetten van uw talenten op school. Daarop zijn de nodige 

positieve reacties gekomen. Zo heeft afgelopen donderdag is een bijeenkomst plaatsgevonden van 

ouders die input hebben gegeven op het schoolplan, heeft een ouder zich gemeld die de coördinatie 

van de onderhoud van de tuin wil gaan oppakken en wordt de Sterrenflits door een ouder 

onderworpen aan een laatste spellingcheck. Wij willen u daar graag voor bedanken 

 

Afscheid Janet 

Janet van Sprundel gaat na meer dan 40 dienstjaren met pensioen. Janet heeft aangegeven dat zij dit 

graag met de kinderen en het team wil vieren. Uiteraard respecteren wij deze wens en zullen wij 

zorgen voor een mooi afscheid van Janet. As. dinsdag 17 december is haar officiële laatste werkdag, 
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maar zij zal ook bij het kerstdiner aanwezig zijn. Mocht u haar de hand willen schudden, dan kan dat 

uiteraard as. dinsdag of na het kerstdiner. 

Wij gaan Janet uiteraard missen. Het vakmanschap, de tomeloze inzet en vrolijkheid is haar kenmerk 

op de Sterrenboom. Wij wensen Janet nu alvast een hele goede tijd toe tijdens haar pensionering. 

 

                                                                        

 

Astra Ota 

Astra Ota gaat Janet opvolgen in groep 3 na de kerstvakantie. Zij is deze week op de Sterrenboom 

geweest om nader kennis te maken met haar groep, Lianne (haar duo leerkracht) en het team van de 

Sterrenboom. Zij heeft zich reeds eerder voorgesteld aan u via de Sterrenflits einde schooljaar 2018-

2019. Tevens staat Astra op woensdag naast Cora (na de kerstvakantie tijdelijk Titia) in groep 5. 

 

Begrijpend Lezen 

Drie keer per week met de begrijpend lezen lessen vanaf groep 4 aan een actueel onderwerp. De 

kinderen krijgen een tekst die we iedere keer op dezelfde manier gaan uitpluizen. De overige dagen 

werken we aan het verwerken van de tekst door middel van vragen en aan overige teksten en 

woorden. Woordenschat is een erg belangrijk onderdeel van begrijpend lezen. We maken gebruik van 

de site https://weerwoord.kentalis.nl/ 

U kunt thuis hier ook naar kijken met uw kind. Dit kan zeker fijn zijn als uw kind moeite heeft met 

woordenschat en of begrijpend lezen. Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit huis te werken aan 

nieuwsbegrip. Mocht u hier interesse in hebben dan horen wij dit graag.  

Begrijpend lezen is een prachtige vaardigheid om aan te leren, want begrijpend lezen kom je overal 

tegen.  

 

 

Verdere personele bezetting na de vakantie 

Mariska den Boer is afwezig tot 20 januari i.v.m. zwangerschapsverlof. De vervanging van haar 

zwangerschap is goed geregeld via de vervangingsmanager van Onderwijsprimair. 
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Titia Verbeek gaat groep 5 van Cora 4 dagen per week draaien. Astra  is de woensdagen voor deze 

groep. Cora gaat immers met zwangerschapsverlof en zal, als alles goed verloopt, op 21 mei weer 

gaan starten. 

 

                                                               

 

Onderwijsstaking 30 en 31 januari 

Momenteel wordt er op de Sterrenboom geïnventariseerd wie er al of niet gaat staken op donderdag 

30 en vrijdag 31 januari. Dit hangt samen met recente berichtgeving van ons bestuur over het (niet) 

doorbetalen van de staking. Ik verwacht u volgende week te kunnen berichten wat we deze dagen 

gaan doen. 

 

 

Kerst op de Sterrenboom 

Het kerstfeest op de Sterrenboom zal op woensdag 18 december van 17.00 uur tot 18.30 uur plaats 
vinden. U bent via de mail al uitgebreid op de hoogte gesteld van onze kerstviering. U heeft de 
mogelijkheid om op school een kop soep, een hapje en een drankje te nemen tijdens het kerstdiner 
van de kinderen. De kerstbrief is als bijlage bij deze Sterrenflits toegevoegd, mocht u deze op de mail 
hebben gemist. 
 
 

                                                      
     

 
 
  

                 Mededelingen over ons personeel 
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Joke van Vliet en Yvonne van Rooijen zijn helaas nog steeds afwezig wegens ziekte. Ook Jolande 

Verdonk is nog niet hersteld. Carla van Ardenne was op maandag en dinsdag ziek en is gelukkig weer 

beter.  

Uiteraard wensen wij onze zieken van harte beterschap. 

                               
 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie zal duren van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020. Wij wensen alle 

kinderen, ouders en betrokkenen van de Sterrenboom alvast een hele fijne vakantie toe en een 

prima jaarwisseling. Uiteraard hopen wij dat iedereen op 6 januari weer in goede gezondheid op 

onze school te zien. 

 

              

 

 

 

 


