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Van de directie  

De eerste week na de volledige opening zit er 

weer op. Weer een flinke stap naar het nieuwe 

normaal. Uiteraard is dit voor alle partijen weer 

even wennen. Wij zijn in ieder geval blij om alle 

kinderen weer, alle dagen te kunnen 

ontvangen. Komende tijd gaan we didactisch 

verder waar we zijn gebleven. Ook zullen we 

extra tijd besteden aan het sociaal-emotionele 

vlak door middel van KWINK en houden we  

veel groepsgesprekken om weer aan elkaar te 

wennen. Deze periode heeft wat weg van de 

start na een zomervakantie.  

 

Als team zijn wij alweer druk bezig met de 

voorbereidingen voor volgend schooljaar, zoals; 

de groepsverdeling, formatie en de bestellingen 

voor schoolmateriaal.  De nieuwe app is 

inmiddels ook in werking gesteld, hierover later 

meer.  

26 juni staat er een studiedag gepland. Deze 

dag staat o.a. in het teken van de evaluatie van 

de coronatijd. Hierbij zullen we stiltaan bij wat 

we hebben geleerd van deze periode en wat we 

willen behouden.  
 

Ik wens u weer veel leesplezier en een prettig 

weekend.  

Roos Vergouwe  

 

Volleybalclinic 

Maandag 8 juni was er voor de groepen 3 

t/m 8 een volleybalclinic van een 

beachvolleyballer van beach team 

Holland, Christiaan Varenhorst! Hij heeft met 

zijn lengte 2.11 meter behoorlijk indruk 

gemaakt op de kinderen. De beginselen van 

volleybaltechnieken zijn spelenderwijs aan bod 

gekomen. Bovenhands, onderhands en zelfs de 

smash werd geoefend door de kinderen. Bleek 

nog best lastig, dat volleyballen, maar jullie 

hebben hard geoefend! Als afsluiting zijn de 

groepen met hem op de foto gegaan en hebben 

sommige kinderen om een handtekening 

gevraagd! 

 

 

KWINK 

Deze week zijn we verder gegaan met les 

16 van Kwink. In de bijlage vindt u het laatste 

oudernieuws en de laatste koelkastposter van 

dit jaar. De oudste leerlingen van de school 

hebben deze week ook een papieren versie 

mee gekregen. 

Veel plezier met het lezen hiervan en het 

bespreken van de koelkastposter met uw kind. 

U zult zien hoeveel ze al hebben opgestoken en 

dat ze goed kunnen vertellen waar we op 

school mee bezig zijn. 

 

 

Nieuwsbegrip placemat 

In de bijlage vindt u een placemat van 

onze begrijpend lezen methode Nieuwsbegrip, 

met spelletjes, weetjes en doe-opdrachten, om 

thuis op een speelse manier verder te praten 

over de Nieuwsbegriponderwerpen en te 

werken aan woordenschat. Dit bevordert het 

begrijpend lezen.  

 

 

Webinar – Een lastige scheiding: wat jij 

kan doen voor je kind! 

Op 23 juni 2020 organiseert het Centrum voor 

Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar 

voor ouders van kinderen van 2 – 16 jaar, die te 
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maken hebben met een lastige scheiding. 

Tischa geeft tips hoe je je kinderen goed kan 

begeleiden tijdens en na de scheiding. Een 

scheiding heeft een hele grote impact op 

kinderen. Zeker als de scheiding niet makkelijk 

verloopt. Helaas komt het vaak voor dat 

scheidingen veel schade toebrengen aan 

kinderen.Zit je midden in een pittige scheiding 

en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed 

mogelijk door en uit jouw scheiding komen? 

Wil je niet blijven hangen in boosheid of 

verslagenheid maar er alles aan doen wat jij zelf 

kunt om er te zijn voor je kinderen? 

In dit webinar (een online lezing die je thuis 

vanachter je computer volgt) geeft 

kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa 

Neve tips.  

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni 

2020 van 20.30 tot 21.30 uur. Meer informatie 

lees je op onze website. Aanmelden voor de 

gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl  

 

￼ 

App Social Schools 

Zoals u heeft kunnen lezen in de Sterrenflits 

van 29 mei is er een nieuwe app in de lucht. 

Van deze app heeft u een activeringsmail 

gehad. Deze mail moet u ontvangen hebben 

van Social Schools. Wilt u in uw mailboxen 

kijken of u deze mail hebt ontvangen. Zo niet 

kunt u mailen naar 

mariskadenboer@onderwijsprimair.nl. U wordt 

dan nogmaals individueel uitgenodigd. 

Mochten beide ouders dit willen hebben we 

beide mailadressen nodig! 

Ten eerste is het echt heel fijn dat er al heel 

veel ouders de app hebben gedownload en 

geactiveerd, want het neemt een belangrijke 

plek in van onze communicatie naar jullie als 

ouders. Als u het nog niet heeft gedaan doe dit 

dan snel. 

Hieronder wordt uitgelegd wat je kunt doen om 

de app te activeren en waarom het zo 

belangrijk is!  

De app is belangrijk voor ouders en leerlingen 

die al verbonden zijn aan OBS de Sterrenboom. 

De app wordt hét communicatiemiddel. Alle 

nieuwtjes, groepsberichten, inplannen van 

gesprekken, verlofaanvragen, absenties, 

agenda’s e.d worden via de app met u gedeeld. 

Het is dus heel belangrijk dat u een account 

aanmaakt en de app download op uw telefoon 

(met een account kunt u ook op een computer 

inloggen, mocht u geen smartphone hebben). 

U heeft van Social Schools (onze partner) een 

mail ontvangen met een koppelcode. Door op 

“Code gebruiken” te klikken kunt u een account 

aanmaken. U ziet in uw mail het volgende 

beeld: 

 

U maakt een nieuw account aan. U vult uw 

naam en emailadres in en maakt een 

wachtwoord aan. Klik dan op maak account 

aan! Van Social Schools ontvangt u een mail, 

waarin u het account moet activeren. U kunt 

daarna inloggen met uw emailadres en 

wachtwoord. U komt op uw accountprofiel 

waar u uw gegevens kunt wijzigen. Door te 

klikken op mijn groepen kunt u de verschillende 

pagina’s bekijken. U bent gekoppeld aan de 

groep(en) van uw kind(eren), school en 

Sterrenflits. In de toekomst kunnen er mogelijk 

nog belangrijke groepen voor u als ouder 

bijkomen. Download de app in de Playstore of 

Appstore en ga aan de slag. Gebruik u 

emailadres en zelfverzonnen wachtwoord om 

in te loggen in de app. 

http://www.cjgcursus.nl/
mailto:mariskadenboer@onderwijsprimair.nl
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Nogmaals mocht u nog een vraag hebben stuur 

een mail naar juf Mariska: 

mariskadenboer@onderwijsprimair.nl 

De helpdesk van Social Schools reageert ook 

heel snel en is heel handig.  

 

 

Website 

Ook onze website is vernieuwd. Deze zijn 

we nog druk aan het inrichten en zal zeker nog 

tot de zomervakantie in constructie zijn. De site 

is wel te bereiken op het volgende adres: 

https://www.desterrenboom.nl  

 

 

Oproep activiteitenvereniging  

De activiteitenvereniging is op zoek naar 

enthousiaste ouders die graag mee willen 

helpen om leuke activiteiten voor de kinderen 

te organiseren. Omdat ook dit jaar -zoals elk 

jaar-  weer enkele bestuursleden aftreden is er 

weer plaats voor nieuwe leden. Mocht u 

geïnteresseerd zijn en/of hier meer van willen 

weten stuur dan een mail naar: 

av.sterrenboom@onderwijsprimair.nl 

 

Belangrijke data 

26 junistudiedag leerlingen vrij 

15 t/m 25 juni CITO toetsen 
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