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Van de directie  

Tijdens het schrijven van deze Sterrenflits was nog niet duidelijk of de lockdownperiode m.b.t. het 

opengaan van de scholen op 9 februari beëindigd kan worden. Uiteraard hopen we dat iedereen 

weer snel en veilig naar school kan gaan, zodat het normale schoolleven weer opgepakt gaat worden. 

We zullen dan hopelijk voorgoed een tijd achterlaten die zowel door veel ouders en door veel 

leerkrachten als meer dan intensief is ervaren. En wat zou het fijn zijn wanneer de kinderen weer hun 

vriendjes, vriendinnetjes en hun leerkracht fysiek zien!  

In deze extra Sterrenflits nieuws uit onder-, midden- en bovenbouw, nieuws over een binnenkort te 

houden enquête communicatie en een tip voor thuis. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

                                               

 

 

     Nieuws uit de bouwen 

Bovenbouw en Middenbouw 

Beste ouders van de MB en BB, 

Deze week hebben we niet zoveel nieuws te melden. Wel willen we u hartelijk bedanken voor alle 

steun die u ons als school geeft. We zien vele ouders die super betrokken zijn bij het onderwijs van 

hun kind. We moeten het deze periode samendoen en dat gebeurt ook op de Sterrenboom. We 

realiseren ons dat het voor u een drukke periode is. Met een knipoog willen we u een bingo 

aanbieden. Wie heeft als eerste zijn kaart vol?  



 

                                



Nieuws uit de Onderbouw 

In de onderbouw werken we nog steeds, waar het kan, met de kleuters en de groep 3 kinderen apart. 

Zo krijgen deze kinderen ook echt les van wat er die dag op het programma staat. Dit werkt goed. We 

merken wel dat de groepen in de noodopvang steeds groter worden, maar het gaat nog goed qua 

bemanning van de groepen.   

Het is fijn dat de groep 3 kinderen altijd goed al hun spulletjes bij zich hebben. Dan kunnen we 

meteen beginnen met de les en hoeven we niet eerst spullen te kopiëren.  

Bij de kleuters hebben we het over Vogels in de winter gehad en aankomende week staat de Winter 

en Winterkleding op het programma. Leuke onderwerpen die dicht bij de kinderen zelf staan.  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Enquête Communicatie 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze communicatie is voor ons erg belangrijk. 

Uw mening is voor ons van belang om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden. 

Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en 

plezierig vindt aan het contact en de communicatie met de school, én op welke punten verbetering 

plaats zou moeten vinden, hebben wij in overleg met de medezeggenschapsraad besloten een 

ouderpeiling te houden. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoeks- en 

communicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met Succes”. Het voordeel hiervan is dat uw 

antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden. 

Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij ons communicatiebeleid verder ontwikkelen. 

Een brief van gelijke strekking sturen wij u vandaag nog toe. 

Op maandag 1 februari wordt u via Parnassys met een link uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Ouderpeiling. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. 

Na 15 februari zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken.  

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor het invullen van deze enquête. 

                            



                                         

 

 Tip voor thuis 

Uiteraard mag een tip voor thuis in deze tijd niet in de Sterrenflits ontbreken. In bijlage vindt u de 

mogelijkheid om via Thuismuseum.nl de nodige musea te bezoeken. 

 

 Agenda 

12 februari: Studiedag. De kinderen zijn vrij. 


