
 

                                                           Sterrenflits  16  4 juni 2021  

 

 

 

Van de directie  

Vandaag ontvangt u van ons  de 16e Sterrenflits van dit schooljaar. In deze volle Sterrenflits willen wij u 

informeren over: De speeltuinbouwer, een oproep van de AV, een oproep voor iemand die handig is met naald 

en draad. Een stukje informatie vanuit de Jeugdgezondheidszorg. Hoe was het in Stollywood en de alternatieve 

schoolreis van de groepen 1 t/m 4 en schoolkamp groep 8. Ook het vakantierooster voor volgend schooljaar 

staat erin vermeld.  

 

                                                                          

 

Speeltuinbouwer 
Gisteren heeft uw kind (vanaf groep 4) een folder mee naar huis gekregen.  

 
Ontwerp je eigen speeltuin aan de Griend! 
De grote speeltuin aan de Gri end in Stolwijk gaat vernieuwd worden. 
Wij hebben jouw hulp hierbij nodig. Hoe wil jij dat de nieuwe speeltuin er uit gaat zien? 
Bouw jouw droomspeeltuin via de online tool De Speeltuinbouwer. 
Ook kun je de speeltuinen van jouw klasgenootjes zien en hier op stemmen. De speeltuin met de meeste 
stemmen wint! 
 
www.krimpenerwaard.speeltuinbouwer.nl   
 

 
Nieuws vanuit de AV 
Wij willen ons graag aan u voorstellen!  

Wij zijn Joyce Nederhorst, Brigitte Kool en Patricia Streng en sinds dit schooljaar zijn wij actief voor de activitei-

tenvereniging (AV). 

Met elkaar zijn wij 118 jaar jong, moeders van 5 knappe kinderen, gek op feestjes en vinden het leuk om iets 

extra's voor de school te doen.  

Joyce woont sinds 2,5 jaar in Stolwijk, werkt al 17 jaar als purser bij TUI Fly dus werkt graag op hoog niveau!  

Brigitte werkt al 17 jaar als intern begeleider op een basisschool dus zij is onze steun en toeverlaat! 

Patricia werkt al ruim 20 jaar als verpleegkundige op een woongroep voor verstandelijk beperkte cliënten met 

psychiatrische ziektebeelden en moeilijk verstaanbaar gedrag dus zij deinst nergens voor terug! 
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Omdat volgend jaar de AV vanwege het uitstromen van de andere leden alleen met ons drieën overblijft, zijn wij 

hard op zoek naar enthousiaste ouders die de AV komen versterken. 

Als je het leuk vindt om mee te denken en te helpen bij de organisatie van activiteiten en uitjes dan zijn wij op 

zoek naar jou!  

Zonder de AV kunnen er geen uitjes, schoolreisjes, feesten zoals Sinterklaas en Kerst plaatsvinden dus nieuwe 

leden zijn echt nodig, want vele handen maken licht werk. 

Meld je aan via av.desterrenboom@onderwijsprimair.nl 

Onze dank is groot!  

Hartelijke groeten Joyce, Brigitte en Patricia 

 

 
 

Oproep: 
 
Wie kan onze twee zitzakken repareren? De binnenzak is gescheurd waardoor de witte piepschuim balletjes 

door de stof heen komen. Is iemand handig met naald en draad of de naaimachine ? Wilt u ons helpen stuurt u 

even een email naar: 

ellenwien@onderwijsprimair.nl 

Alvast onze hartelijke dank. 

 

                                  

 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Beste ouder / verzorger, 

Hierbij informeren wij u over de aangepaste werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg door corona.  

mailto:av.desterrenboom@onderwijsprimairt.nl
mailto:ellenwien@onderwijsprimair.nl
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Uitnodiging gezondheidsonderzoek later 

In een normaal schooljaar zien wij alle kinderen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs. Doordat de scholen lang 

gesloten waren, lukt het niet om dit schooljaar alle kinderen te zien voor het gezondheidsonderzoek. Uw kind 

kunnen wij daarom pas in de eerste weken na de zomervakantie uitnodigen voor het gezondheidsonderzoek. 

Onze excuses hiervoor. 

Vragen of zorgen 

Heeft u vragen of zorgen over bijvoorbeeld de gezondheid, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind? Belt u 

dan met het CJG: 088 – 254 23 84, bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur. Soms kunnen we u aan de 

telefoon helpen. Als dat niet voldoende is, maken we een afspraak op het CJG.  

U kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem daarin de naam, geboortedatum en school van uw kind).  

Meer informatie 

Informatie over opgroeien en opvoeden kunt u vinden op: www.cjghm.nl 

Informatie voor kinderen en ouders over de gezondheid en ontwikkeling van 8-12 jarigen: www.pubergezond.nl 

Informatie over het coronavirus: www.pharos.nl/coronavirus 

De invloed van het coronavirus op opgroeien en opvoeden: www.nji.nl/coronavirus 

Met vriendelijke groet, 

Team jeugdgezondheidszorg 

 

 

Stollywood  

Gisteren, donderdag 3 juni, heeft groep 7 als eerste klas het schoolreisje naar Stollywood mogen ervaren. En 

wat was het gaaf! Van heerlijk varen door de polder tot écht survivallen tussen de bomen. Zelf je eten 

klaarmaken boven een vuurtje en slingeren over de sloten. Gelukkig was het heerlijk weer, want ook zwemmen 

in de sloot is mogelijk in Stollywood.  

Vandaag was groep 5/6 aan de beurt en ook groep 5 en groep 6 volgen natuurlijk nog!  

Bedankt AV, dat jullie deze enorm leuke dag mogelijk maken voor de groepen van de midden- en bovenbouw.  

        

 

 

 

mailto:mailvragen@cjghm.nl
http://www.pubergezond.nl/
http://www.pharos.nl/coronavirus
http://www.pharos.nl/coronavirus
http://www.nji.nl/coronavirus
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Tijl Damen op bezoek en een dansles 

Vandaag was Tijl Damen op bezoek bij de groepen 1 t/m 4. Tijl Damen maakt en speelt interactieve kindervoor-

stellingen voor kinderen t/m 12 jaar. Afwisselende theatershows vol aanstekelijke liedjes, livemuziek, theater en 

veel interactie met het publiek. En wat boften we met het weer. De kinderen zaten heerlijk in het ochtendzon-

netje in het gras. De groepen 1 t/m 4 hebben erg genoten van de voorstelling van Tijl.  

Ook Nadine, de dansjuf van Nadance, kwam per groep een dansles verzorgen. Wat was het leuk en wat deden 

de kinderen, ondanks de hitte, enorm goed mee.  

Bedankt AV, dat jullie deze leuke en gezellige dag mogelijk hebben gemaakt voor de kinderen.  

          

 

 

Groep 8 kamp. 

Afgelopen maandag is groep 8 op kamp gegaan. We zijn naar Loon op Zand gefietst. Het was 

een mooie, maar ook lange tocht. Er was namelijk een wegopbreking en daardoor moesten we 

een flink eind omrijden.  Toen we er eenmaal waren was dat snel vergeten. We hebben de ka-

mers verkend, bedden opgemaakt en toen stond de patatkraam al voor ons te bakken. We 

hadden een heerlijke maaltijd! 

 Het weer was prachtig deze week. We hebben volop genoten van alle activiteiten, het buiten 

zijn en de omgeving van de Loonse en Drunense duinen.  

En als kers op de taart woensdag naar de Efteling.  

We hebben een hele fijne week gehad! Hulp ouders en rij ouders, enorm bedankt voor jullie 

hulp en inzet.  
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Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie  Ma 18-10-2021 t/m vrij 22-10-2021  

Kerstvakantie  Ma 27-12-2021 t/m vrij 7-1-2022  

Voorjaarsvakantie * Vrij 25-2-2022 t/m vrij 4-3-2022  

Goede vrijdag en Pasen  Vrij 15-4-2022 en ma 18-4-2022  

Meivakantie incl. Koningsdag  Ma 25-4-2022 t/m vrij 6-5-2022  

Hemelvaart en vrijdag  Do 26-5-2022 t/m vrij 27-5-2022  

Pinksteren (2de Pinksterdag)  Ma 6-6-2022  

Zomervakantie  Ma 11-7-2022 t/m vrij 19-08-2022  

  

Extra vrije (mid)dagen: 

• 24-12-2022 middag voor de kerstvakantie 

• 25-02-2022 dag voor de voorjaarsvakantie (staat al aangegeven in het vakantierooster) 

• 08-07-2022 middag voor de zomervakantie  
  

*Dit schooljaar hebben we de gehele vrijdag voor de voorjaarsvakantie als extra vrije dag toegevoegd. Volgend 

schooljaar zal een extra vrije dag mogelijk aan een andere vakantie dan de voorjaarsvakantie worden 

toegevoegd. 

 

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022 

Vrijdag 15 oktober 2021 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 21 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 30 juni 2022 
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Belangrijke data 

 
17 juni: groep 6 Stollywood 
24 juni: groep 5 Stollywood 
2 juli: studiedag. De kinderen zijn vrij. 
5 juli: gehele week facultatieve portfoliogesprekken 

 

Wij wensen iedereen alvast een fijn weekend. 
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