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Van de directie  

 

Vandaag ontvangt u van ons  de 17e Sterrenflits van dit schooljaar. In deze Sterrenflits willen wij u informeren 

over heel veel zaken: de indeling van de groepen en de leerkrachten daarbij, de facultatieve 

portfoliogesprekken, de Doekoe COOP actie, de flessenactie van groep 7, een skate dag. Bij de nieuwsbrief vindt 

u ook informatieflyer van het Centrum Jeugd en Gezin en de GGD in de bijlage. Ook een leuke gezinsactiviteit 

van Team Sport Service Krimpenerwaard staat erin vermeld. En nog 1x het vakantierooster en de studiedagen 

van 2021-2022, voor in de nieuwe agenda.  

 

                                                                         

 

 

 

Groepsindeling 

Groep  Aantal  Personeel  Werkdagen  
    
1/2A Start met 20 à 21 Ellen  

 
Lianne 

Di t/m vrij 
Ma en vrij 

1x/weken 
1/2B Start met 20 à 21 Carmen  

Simone 
Ma, di, do, vrij 
Woe, do 

3A 18 Marcel 
Mariska W 

Ma t/m wo 
Do en vrij 

3B 16 Mariska B 
Lianne 

Ma, di, vrij 
Woe en do 

Bouwcoördinator 
OB  

 Liesbeth   

ICT   Mariska B Do 1x in de 2 
weken 

4e leerkracht  Joke  
4e leerkracht  Alina  

 

 

 



 

                                                           Sterrenflits 17 25 juni 2021  

 

Groep  Aantal  Personeel  Werkdagen  
4/5 28 Simone 

Cora 
Ma, di, vrij 
Di t/m do 

4/5 28 Yara Hele week 
6 23 Yvonne 

Danielle 
Ma t/m wo 
Do en vrij 

4/5/6  Heidi Hele week 
Bouwcoördinator 

MB 
 Yvonne  

 

Groep Aantal Personeel Werkdagen 
6/7 23 Liesbeth 

Carla 
 

Ma, di 
Woe t/m vrij  

7 23 Roderick 
Nars 

Gehele week 
1 dag 

8 27 Vacature Gehele week 
Bouwcoördinator 

BB 
 Carla   

Ondersteuning  Nars in 6/7  
Ondersteuning  Miranda  

 

Zoals u kunt zien hebben we weer gekozen voor 2 kleine groepen 3. Dit werkt het fijnst voor deze kinderen en 

we hebben er ook dit jaar weer de mogelijkheden toe.  

Ook hebben we, na overleg met de MR, gekozen voor 2 combinatiegroepen 4/5. Dit omdat we dan de beste en 

meest eerlijke verdeling konden maken voor de kinderen en de collega’s. Er kan dan veel samengewerkt en 

overlegd worden. Ook zullen in de combinatiegroepen extra handen in de klas zijn in de vorm van de 4e 

leerkracht, OA (onderwijsassistent) en stagiaires.  

De combinatiegroep 6/7 is de huidige groep 5/6. Deze schuift nu door naar de bovenbouw. Ook daar zullen 

extra handen in de klas zijn door 4e leerkracht, OA of stagiairs.  

Zoals u in bovenstaand schema ziet, missen we een aantal bekende namen. Juf Sheila en Juf Marjolein nemen 

beide afscheid van De Sterrenboom. Hieronder vertellen zij u wat ze volgend schooljaar gaan doen. Wij wensen 

Sheila en Marjolein heel veel succes en natuurlijk heel veel plezier bij hun volgende uitdaging op een nieuwe 

school. Wij gaan hen ook erg missen, maar dit is natuurlijk een enorm mooie kans voor hen beiden.  

Voor groep 8 zijn we dus op zoek naar een groepsleerkracht. Daar doen we op dit moment alles aan. Zodra er 

nadere informatie is, zullen we deze delen met u.  

U ziet ook twee nieuwe namen in het overzicht. Marcel Aanen en Roderick Jurgens komen volgend jaar ons 

team versterken. Zij stellen zich in de volgende Sterrenflits aan u voor. 

 

 
 

 

Afscheid Juf Sheila 
Beste ouders, lieve kinderen, 

 

Langs deze weg wil ik jullie laten weten dat ik de Sterrenboom ga verlaten. Vanaf volgend schooljaar ga ik 

werken op het Segment, een school voor praktijkonderwijs in Gouda. 
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Deze school staat al jaren boven aan mijn lijstje als school waar ik ooit graag zou willen werken. Een tijdje 

geleden deed de kans zich voor en ik heb besloten deze te grijpen. 

Na 10 jaar op de Sterrenboom ben ik toe aan een nieuwe uitdaging.  

Ik heb de afgelopen 10 jaar met heel veel plezier op de Hazelmuis en de Sterrenboom gewerkt en neem een 

heleboel mooie, warme herinneringen mee. 

Ik bedank de Sterrenboom dan ook voor een hele mooie tijd, met leuke kinderen, lieve collega's, een fijne 

werksfeer en veel ontwikkelkansen. 

Ik ga jullie missen! 

 

Groetjes, juf Sheila 

 

 
 

 

Afscheid juf Marjolein 
Beste ouders, lieve kinderen,  
 
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik voor het nieuwe schooljaar een nieuwe baan heb gevonden. Het 
kwam onverwacht op mijn pad. Ik ga ook werken bij het Segment, een school voor Praktijkonderwijs, in Gouda. 
 
Drie jaar geleden kwam ik voor het eerst binnen op het Segment en ik voelde direct binding met de kinderen, de 
manier van lesgeven en vooral de school. Sheila en ik zeiden toen al grappend tegen elkaar: als ik later 'groot' 
ben, wil ik hier werken.  
 
Het is een hele uitdagende baan, waar ik heel graag mijn tanden in wil zetten.  
 
Dit neemt niet weg dat ik het ontzettend jammer vind om de Sterrenboom te verlaten.  
Ik ben de school en Stichting Onderwijs primair erg dankbaar voor alle kansen en mogelijkheden, die zij mij  
hebben geboden.  
 
De afgelopen 3,5 jaar heb ik samen met leuke collega’s en lieve kinderen met veel plezier gewerkt. Ik ga 
iedereen missen! 
 
Groetjes juf Marjolein  

 

Facultatieve portfoliogesprekken juli 2021 

In de week van 5 juli zijn de portfoliogesprekken. Deze zijn facultatief. Als u geen uitnodiging van de leerkracht 

ontvangt, is er geen noodzaak tot een gesprek. Als u zelf nog een gesprek wilt in deze week met de leerkracht, 

wilt u dan de leerkracht een mail sturen voor woensdag 30 juni.  

U wordt dan ingepland door de leerkracht en ontvangt hierover een mail, met datum en tijd.  De gesprekken zijn 

online en met uw kind, zoals eerder dit jaar. En in de onderbouw telefonisch en alleen met de groepsleerkracht, 

zoals ook eerder dit jaar.  
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Doekoe Actie COOP 

Op dinsdag 7 april is de tweede Doekoe-actie van start gegaan bij Coop. Tijdens de actie, die de 

supermarktketen in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, Arla Foods en Unilever organiseert, kunnen 

klanten sparen voor sport- en spelmaterialen voor scholen in de buurt. 

 

Tijdens de Doekoe-actie ontvingen klanten van Coop bij aankoop van geselecteerde producten van Arla Foods 

en Unilever Doekoe-munten. Deze munten zijn gedoneerd aan o.a. De Sterrenboom. Hoe meer munten, hoe 

hoger het bedrag is dat de school aan het eind van de actie aan sport- en spelmaterialen mogen besteden.  

Voor OBS De Sterrenboom is een bedrag bij elkaar gespaard van 422 euro. Geweldig!!! We hebben de cheque 

in ontvangst genomen en daar mag nu sport- en spelmateriaal voor besteld worden. Wat een goede actie, 

COOP. Bedankt namens de leerlingen en leerkrachten van De Sterrenboom. 

    

 

 

 

CJG-WORKSHOP JONGENSTALENTEN (H)ERKENNEN 

29 juni 2021 van 19.30 - 21.30 uur. 
Tijdens deze workshop bespreken we wat het van jou vraagt om jongens op te voeden. Je krijgt inzicht in het 
herkennen van talenten van jongens en hoe je die kunt stimuleren. 
'Ze zijn zo druk.' 
'Ze luisteren niet.' 
'Ze zijn constant aan het stoeien en dat loopt altijd uit op huilen.' 

De lichamelijke en hormonale ontwikkeling van jongens heeft invloed op hun gedrag. Als je begrijpt hoe dit 
komt, kun je daar in de opvoeding rekening mee houden. De veelal 'lastige' ervaringen met jongens krijgen 
hierdoor een positief karakter. Want jongens zijn leuk, hebben talenten en door dit gedrag te herkennen en 
erkennen is opvoeden ook leuker. Voor meer informatie 
https://www.cjgkrimpenerwaard.nl/…/cjg-worksh…/-1/3086/67075 

 

 

 

https://www.cjgkrimpenerwaard.nl/cursussen/cjg-workshop-jongenstalenten-herkennen---krimpenerwaard/-1/3086/67075
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Skaten op school 
 
In samenwerking met de KNSB en Schaatsclub de Lekstreek krijgen wij aanstaande maandag voor de groepen 5 

t/m 8 een gave clinic. Hierin maken we op een leuke en veilig manier kennis met de sport inlineskaten. De 

trainers hebben een skatekar bij zich met skates + bescherming voor alle kinderen. 

 

 

 

 
 

The Hunted 

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar, kom dan samen met je vriendengroep, familie of sportteam op woensdag 7 juli 
(Stolwijk) spelen! Dit is een interactief spel wat wordt gespeeld met een app die de dorpen verandert in één 
groot speelveld waarop je het tegen anderen opneemt in de rol van hunter of crimineel. Als crimineel probeer je 
de digitale kluizen die in op verschillende plaatsen te vinden zijn te kraken terwijl de hunters zullen op hun buurt 
hun best doen om je te pakken te krijgen. Heb jij het meeste tactisch inzicht, lef en uithoudingsvermogen en ben 
jij de rest te slim af? 

Hoe werkt het? 
De groep wordt opgedeeld in teams. Elk team downloadt de app waarop het speelveld in het dorp is te zien. 
Hierop zie je een plattegrond met daarop de kluizen en andere personages. 

Als criminelen moet je zoveel mogelijk kluizen zien te kraken en daarmee zoveel mogelijk punten zien te 
verdienen. Tegelijkertijd moet je wel uit handen zien te blijven van de hunters. Ben je een hunter, dan is jouw 
taak om zo snel mogelijk de criminelen op te sporen om zo zelf punten te verdienen. Halverwege het spel 
worden de rollen omgedraaid en het spel is geheel coronaproof want je vangt de criminelen op afstand. 
Verzamel met jouw team zoveel mogelijk punten en kroon je tot de beste hunters of tot de grootste criminele 
meesterbreinen van de dag! 

Wil je meedoen? 
Schrijf je dan wel even in zodat jij verzekerd bent van deelname: Deze activiteit wordt georganiseerd door Team 
Sportservice Krimpenerwaard, Klankbordgroep jongeren Krimpenerwaard, Jongerenwerk Krimpenerwaard en 
de Gemeente Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op de website: 
jouw.teamsportservice.nl/krimpenerwaard/  
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Flessenactie Groep 7    

Geschreven door: Zoë & Zita 

Groep 7 doet mee aan de flessenactie. Iedereen kan meedoen met de flessenactie om afval uit de oceaan te 
halen zodat de dieren een beter leefgebied krijgen. En dat ze niet uitsterven. Niemand wil natuurlijk dat ze 
uitsterven, ook al hebben we ze bijna nergens voor nodig.  

Hoe? Nou, uw kind gaat dus huizen langs of u vraagt aan vrienden of familie of ze flessen hebben en met die 
flessen kan uw kind geld ophalen, hoe meer flessen hoe meer geld. Op de flessen moet wel statiegeld staan, 
anders kan u geen geld ophalen natuurlijk, omdat we alle flessen bij de supermarkt gaan inleveren en dan 
krijgen we statiegeld. Het is niet de bedoeling dat uw kind echt geld gaat vragen.  

Met 5 euro kan het Wereld Natuur Fonds al 10 kilo afval van een heel gezin uit de oceaan halen. Zo mag uw kind 
ook bierflesjes ophalen. En lege flessen ophalen kan ook nog. Zelf moet uw kind de flessen niet inleveren, dat 
gebeurt via juf Yara. Dus moet uw kind de flessen mee naar school nemen en in groep 7 brengen. Dat kan tot 30 
juni. Het is natuurlijk niet verplicht maar het zou wel een enorme steun zijn!  

Dat was het! We hopen dat u het snapt!   

 



 

                                                           Sterrenflits 17 25 juni 2021  

 

 

 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en op de PSZ zit dan is uw kind NIET automatisch ingeschreven op De 

Sterrenboom. U moet uw kind dus nog altijd zelf aanmelden op De Sterrenboom. Dit kan via de site of een 

mailtje naar de directie. 

 

 

 

Aanpassingen Coronamaatregelen per 26 juni 

Het kabinet wil op 26 juni stap 4 in het openingsplan gaan zetten. De meeste maatregelen zijn niet meer nodig 
en worden versoepeld. De basismaatregelen blijven gelden:  

• Houd 1,5 meter afstand. 
• Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.  
• Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 

Verder handhaven we tot nader bericht van onze kant de aanpassingen op school nog. Als er wijzigingen zijn dan 
delen we u deze mee via Social Schools. Als u vragen hebt kunt u ons uiteraard altijd mailen of bellen.  

 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Vakanties en vrije dagen 

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

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

Voorjaarsvakantie 25-2-2022 t/m 4-3-2022  

Goede Vrijdag en Pasen 15-4-2022 en 18-4-2022  

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

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

Pinksteren (2de Pinksterdag) 6-6-2022  

Zomervakantie 11-7-2022 t/m 19-08-2022  
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Extra vrije middagen  

24-12-2022 middag voor kerst  

08-07-2022 middag voor zomervakantie 

 

Studiedagen; 

Vrijdag 15 oktober 2021 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 21 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Donderdag 30 juni 2022 

 

 

Tuinploeg Extra Oproep 

Vindt u het leuk om buiten bezig te zijn en met uw handen te werken? De tuinploeg van school zoekt nog 

vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Ellen Wien.  

 
 

Belangrijke data 

 

  
-In week 26  (28 juni-2 juli) staan de prognosegesprekken voor groep 7 gepland.  
-2 juli is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij.  
-In week 27 ( 5 juli-9 juli) zijn de afsluitende, facultatieve portfoliogesprekken. 
-Dinsdag 13 juli voert groep 8 de musical op voor genodigden.  
-Vrijdag 16 juli is de laatste schooldag tot 14.00 uur  

 

Wij wensen iedereen alvast een fijn weekend. 

 


