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Van de directie  

De scholen gaan maandag weer open. Een besluit van de regering waarbij velen van u ongetwijfeld 
opgelucht adem zullen hebben gehaald. Het was al met al een flinke belasting voor ouders en 
leerkrachten gedurende deze lockdownperiode.  
Voor de kinderen betekent het dat zij maandag weer hun klasgenootjes en hun juf of meester zullen 
zien. Wat fijn na zo’n lange tijd! 
Reacties uit de onderwijswereld geven hetzelfde aan. Ook wij zijn verheugd weer te kunnen starten. 
Er moet echter wel een kanttekening bij. Ondanks alle maatregelen blijft er een (beperkt) risico op 
besmetting bestaan zowel voor kinderen als ook personeel. Dat geeft onzekerheid, hoewel we doen 
wat in ons vermogen ligt om het risico te verkleinen. U kunt ons daarbij goed helpen. Daarbij vragen 
wij u om in eerste instantie de brief over de heropening en de bijbehorende maatregelen van de 
Sterrenboom die u vandaag heeft ontvangen, goed te lezen. Is er een geval van besmetting bij u in 
het gezin, meldt u het ons dan onmiddellijk. Wij kunnen in dat geval de voorgeschreven maatregelen 
nemen.  
Wij rekenen daarbij op uw begrip en danken u vast hartelijk voor uw medewerking. 
Wij wensen alle kinderen alvast een warm welkom toe as maandag. 
                                                       

                                                       

 

               Ventilatie op de Sterrenboom 

Naar aanleiding van het ventilatierapport dat is opgesteld voor de scholen van Onderwijs Primair, is 
er afgelopen donderdag een check op de Sterrenboom geweest. Wij kunnen u geruststellen dat de 
ventilatie op de Sterrenboom voldoet aan het bouw besluit van 2012 (richtlijn RIVM).  
 

                                         



                    

             Contact en Communicatie-enquête 

Onlangs hebben wij u gevraagd om deel te nemen aan een onlineonderzoek van Scholen met Succes 
over het contact en de communicatie met u van de school. Van ongeveer 50 ouders hebben wij al 
respons gehad! Dat is fijn. Voor ouders die er nog niet aan toegekomen zijn, maken wij u erop attent 
dat de invulperiode binnenkort sluit! 
Wanneer u de vragenlijst nog niet (helemaal) heeft ingevuld, verzoeken wij u vriendelijk het 
formulier alsnog (geheel) in te vullen! 
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en veilig en volledig anoniem verwerkt. 
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. Naar 
aanleiding van de resultaten kunnen wij ons communicatiebeleid verder ontwikkelen. 
Binnenkort ontvangt u via Parnassys een herinnering om deel te nemen aan de Ouderpeiling. Het 
invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. U heeft tot tien februari om de vragenlijst in te 
vullen. 
Na 15 februari zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken. 

                                           

 Webinar CJG 

Van het centrum Jeugd en gezin ontvingen wij de volgende webinar: 
Webinar – Hoe vertellen we het de kinderen 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 10 maart 2021 de webinar ‘Hoe 
vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden en professionals. 
 
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je 
kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien hier tegenop.  
Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de 
kinderen? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen de 
kinderen hebben?  
Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt 
handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt 
inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er 
aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor 
jullie op een goede manier aan de kinderen kunnen vertellen dat jullie gaan scheiden. 
 
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en Lianne 
Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin 



 Meld je aan voor ons gratis webinar!   
 
Datum: Woensdag 10 maart 2021 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur  
Kosten: Geen 
Aanmelden: www.cjgcursus.nl  of via deze link 
 

 Oortjes en koptelefoons 

Van de leerkrachten middenbouw en bovenbouw hebben we het dringende verzoek gekregen om as. 
maandag de oortjes of koptelefoons mee te geven aan uw kind. Deze hebben wij hard nodig tijdens 
onze lessen. 
 

                                                         

 

 Chromebooks en Laptops 

Wij vragen u ook met klem om de uitgeleende chromebooks en laptops maandag door de kinderen 

terug te laten brengen. Wij hebben deze devices eveneens hard nodig bij onze lessen!  

                                                                

     

                                                      

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3274&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3274&ForcePreview=cursushttps://www.cjghm.nl/#clt6368


                

               Skeelers 

Wij hebben het verzoek aan u om uw kind niet op skeelers naar school te laten komen. In verband 

met het gebruik van de brandtrappen kan dit nu niet. Dit geldt ook voor de groepen die gebruik 

maken van de hoofdingang in verband met het gelijkheidsprincipe. 

 

                                                                    

                

               Agenda 

12 februari studiedag: de kinderen zijn vrij 

22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

 


