
 

                                                           Sterrenflits 02 27-09-2019  

 

 

 

Van de directie  

Beste ouders / verzorgers, 

Voor u ligt de tweede Sterrenflits van dit school 

jaar. In deze Sterrenflits vindt u onder meer 

nieuws over het Schoolkamp groep 8, de 

Kraanwaterdag, de start van de 

Kinderboekenweek men kinderboekenmarkt, 

Informatie over de 21 e eeuwse vaardigheden, 

de stand van zaken over de gymleerkracht,  een 

oproep aan u voor Sterrentijd, een oproep in 

verband met het lerarentekort en helaas een 

herhaling bericht over het parkeren van de 

fietsen, Mocht u goede suggesties, vragen of 

opmerkingen hebben dan horen wij dat graag 

van u. 

 

Kinderboekenweek / boekenmarkt 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboeken-

week. Het thema is "Reis Mee". Op 2 oktober zal 

Roos Wolters weer komen met haar kinderboe-

kenmarkt. U kunt om 13.30 uur al binnenlopen,           

om 14.00 uur kunnen de kinderen dan samen 

met u boeken kopen.  

De start van de Kinderboekenweek heeft in de 

Onderbouw reeds plaatsgevonden. Onze kleu-

ters reisden mee met versierde fietsjes. De foto 

geeft een goed beeld van de start Kinderboe-

kenweek Onderbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond  terugblik 

 
 Op dinsdag 17 september vond de jaarlijkse in-

formatieavond op de Sterrenboom plaats. Tij-

dens deze goed bezochte avond heeft u kunnen 

kennismaken met de juf van uw zoon/ dochter 

en werd informatie gegeven over het komende 

schooljaar.  

Tevens maakten velen van u tijdens de inloop 

van deze avond kennis met de nieuwe onder-

wijsassistenten, clz’er en directeur. 

De informatieavond geeft ons als school een 

goede gelegenheid om de nodige vragen van u 

te beantwoorden en om u uit te leggen waarom 

wij bepaalde keuzes maken. We realiseren ons 

dat we het nooit iedereen 100% naar de zin 

kunnen maken, daarvoor maak je immers keu-

zes, maar iedereen wel duidelijkheid te kunnen 

geven. We menen in dat laatste goed te zijn ge-

slaagd tijdens deze avond.  

 

Gym groep 4-8 

 

Voor de zomervakantie zijn we met een aantal 

vragen blijven zitten i.v.m. de aanstelling en het 

contract van een gymleerkracht. Dit is na de 
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vakantie direct opgepakt.  Inmiddels is een 

landelijke vacature uit namens bureau 

Sportservice. Helaas is op deze vacature nog 

geen reactie gekomen. Ook bij gediplomeerde 

gymleerkrachten is het aanbod blijkbaar gering. 

Mogelijk kunt u ons helpen indien u een 

gediplomeerde gymleerkracht weet die op 

maandag best les wil geven aan die leuke 

kinderen van de Sterrenboom. 

 

Invalleerkrachten 

 

Via de media wordt veel nieuws verspreid om-

trent het leraren/ directeurentekort. Door ja-

renlange bezuinigingen op onderwijs (en ook 

zorg) is het bestand aan leerkrachten minimaal 

geworden. We hebben op de Sterrenboom de 

formatie weliswaar rond, maar hoe we inval-

leerkrachten moeten krijgen tijdens b.v. een 

griepgolf kost ons hoofdbrekens. Wij doen der-

halve ook een beroep op ouders, familie etc. 

Mocht u in het bezit zijn of iemand kennen die 

in het bezit is van een pabodiploma en die be-

voegd is les te geven op een basisschool, stuurt 

u diegene dan door naar Gert (of kom zelf langs) 

om papieren e.d. in orde te maken. Daar zijn we 

allemaal heel blij mee. 

 

  21e Eeuwse vaardigheden 

 

Een nieuw belangrijk item binnen de 

onderwijswereld zijn de 21e eeuwse 

vaardigheden. De wereld om ons heen 

verandert snel. Wie meer dan 20 jaar geleden 

had gezegd hoe wij wijd verbreid internet zou 

worden, hoe het gebruik van mobiele telefoons 

toe zou nemen, dat we media als Facebook en 

What’s App zouden hebben, was waarschijnlijk 

meewarig aangekeken. Begrippen als 

samenwerken, reflecteren, plannen, ontdekken 

en zelfverantwoording staan hoog in het 

vaandel. De onderwijswereld gaat hierin mee. 

Om 21 e eeuwse vaardigheden komen we niet 

heen. Daarin is goed gebruik van ict, 

zelfverantwoordelijke kinderen die doelmatig 

kunnen samenwerken, ontdekken, reflecteren 

en plannen belangrijk. Natuurlijk kost het tijd 

om deze essenties goed te kunnen uitvoeren. 

Het vraagt ook om kennis bij de leerkrachten. 

Kwink is een voorbeeld waarin we kinderen o.a. 

beter leren samenwerken en reflecteren. We 

hebben deze methode niet voor niets 

ingevoerd. Tijdens de studiedag van 7 oktober 

worden we hier in verder geschoold. Maar ook 

tijdens bijv rekenen, taal, begrjpend lezen, 

spelling etc. mogen kinderen uitleg geven aan 

elkaar. Dat betekent uiteraard niet het 

antwoord voorzeggen. Het is wetenschappelijk 

bewezen dat de beste uitleg aan een kind 

gegegen wordt door een ander kind  (die de stof 

begrijpt natuurlijk). Topondernemers leert 

kinderen o.a. zelf ontdekken. Dat betekent ook 

dat je kinderen vaker hoort communiceren met 

elkaar tijdens een les. Zo lang dat in het belang 

is van het doel van de les, is dat een prima zaak. 

Uiteraard blijven er ook de stille momenten bij 

een leerkracht die uitlegt, een verhaal vertelt of 

als de situatie er om vraagt om goed naar elkaar 

te luisteren.  Ons unit onderwijs is in handen 

van specialisten op vakgebieden als rekenen, 

begrijpend lezen, spelling. Dat specialisme is 

bedoeld om de kinderen op hoger niveau te 

brengen. Ook dit past uitstekend binnen de 21e 

eeuwse vaardigheden. 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///3846dd0c05e9511225a0cbefb4412545916ab0a232f77673a37fe163d9463297&imgrefurl=https://08bwswsdezoutkamperril-live-06af350dca7-a515a96.aldryn-media.io/filer_public/c1/02/c102b5c9-8ad1-4bce-95d5-5eee8933ee90/schoolgids_2018-2019_sws_de_zoutkamperril_definitief.pdf&docid=fZUWXbDtM7jpnM&tbnid=ElHpBQzdRjiwsM:&vet=10ahUKEwjEoLLpre7kAhWulYsKHbyUDGkQMwhzKB4wHg..i&w=654&h=374&itg=1&hl=nl&bih=650&biw=1366&q=21e%20eeuwse%20vaardigheden%20en%20kwink&ved=0ahUKEwjEoLLpre7kAhWulYsKHbyUDGkQMwhzKB4wHg&iact=mrc&uact=8


 

                                                           Sterrenflits 02 27-09-2019  

 

Fietsen parkeren 

 

Wij hebben het dringende verzoek aan iedereen 

die zijn fiets parkeert voor de Sterrenboom. 

Maakt u alstublieft gebruik van het fietsenrek en 

zet er geen fietsen naast. Dat levert 

onwenselijke situaties op. Ondanks de eerdere 

mededeling in Sterrenflits 1 gaat dit nog steeds 

niet goed. We doen het dringende verzoek aan 

alle fietsers om hieraan mee te werken.  

 

Kraanwaterdag 

 

Op woensdag 25 september was het zover. De 

Sterrenboom deed mee aan Kraanwaterdag! 

Het werd een groot succes. Meer dan 90% van 

de kinderen had deze dag geen gezoete drank-

jes of zuiveldrankjes bij zich maar dronken ge-

woon ons prima kraanwater.  

. 

 

 

Oproep Sterrentijd  

Zoals u weet, bieden we vier keer per jaar 
tijdens Sterrentijd diverse workshops aan. Soms 
maken we gebruik van externe docenten, maar 
om een diversiteit aan workshops te kunnen 
aanbieden, hebben we uw hulp nodig. Wie weet 
zijn er vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, buren, verenigingen of oppasouders die 
graag mee willen doen!  
 
U kunt zelf een onderwerp kiezen b.v.: 

 
Koken/bakken, website bouwen, naaien, weven, 
stof bedrukken, timmeren, metselen, techni-
sche vaardigheden, solderen, vouwen, aquarel-
leren, illustreren, gedichten schrijven, een 
vreemde taal leren, wandelen, muziek maken, 
dansen, zingen, toneel spelen, yoga, sterren-
kunde, voetbal, volleybal…. 
 
De workshops zijn dit schooljaar op: 
 
8 en 15 november 
7 en 14 februari 
27 maart en 3 april 
29 mei en 5 juni 
 
OB: 9.15-10.00 u 
MB: 10.30-11.30 u 
BB: 12.45-13.45 u 
 
U kunt ervoor kiezen om alle twee de dagen 
deel te nemen. Een andere mogelijkheid is om 
contact te zoeken met een andere ouder en de 
dagen/uren te verdelen. Ook samen een work-
shop geven, behoort tot de mogelijkheden. 
 
U kunt ervoor kiezen om de workshop te geven 
aan alleen de OB, MB of BB, maar ook aan alle 
bouwen is mogelijk. 
U kunt zelf aangeven hoeveel kinderen er kun-
nen deelnemen. 
 
Heeft u zin gekregen om mee te doen of heeft u 
nog vragen? 
Loop gerust binnen bij één van de leerkrachten. 
Mailen kan natuurlijk ook. 
 
Carmen Kroon  carmenkroon@onderwijspri-
mair.nl  
Janet van Sprundel  janetvansprundel@onder-
wijsprimair.nl 
Yara Bakker  yarabakker@onderwijsprimair.nl 
 

 

Kamp Groep 8 
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Onze groep 8 kijkt terug op een een prima kamp 

in Loon op Zand. De sfeer was uitstekend, er 

waren vele leuke activiteiten en de laatste dag 

werd de Efteling bezocht. Het is een mooie 

maar intensieve taak een kamp in goede banen 

te leiden.Derhalve een dik compliment en een 

mooi bedankje aan de begeleidende ouders en 

leekrachten. 

 

Studiedagen 

Leerkrachten en directie van de Sterrenboom 

zijn op 4 oktober en 7 oktober op studiedag. De 

kinderen zijn deze dagen vrij. Op 4 oktober gaan 

we met de hele stichting van Onderwijs Primair 

naar het Nationaal Onderwijs Congres en op 7 

oktober hebben we een studiedag Kwink. 

 

Mededelingen 

 

Yvonne van Rooijen en Joke van Vliet zijn helaas 

nog steeds met langdurig ziekteverlof. Er is 

voorlopig nog niet te zeggen wanneer zij weer 

zullen starten. Uiteraard wensen wij hen beiden 

van harte beterschap. 

Miranda van den Broek zal binnenkort starten 

voor twee dagen als onderwijsassistent bij de 

onder-en bovenbouw. 

 

Belangrijke data 

 

2 oktober-13 oktober: Kinderboekenweek 

thema Reis Mee 

4 oktober: studiedag Sterrenboom. De kinderen 

zijn vrij 

7 oktober: studiedag de Sterrenboom. De 

kinderen zijn vrij 

16 oktober: MR 

19 t/m 27 oktober: herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


