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Van de directie
Beste ouders / verzorgers,
Voor u ligt de derde Sterrenflits van dit jaar.
In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws over
de landelijke onderwijsstaking van 6 november,
informatie over Kwink en onze studiedag, de stand
van zaken over de gymleerkracht, het verloop van
de kinderboekenweek, uitjes tijdens de
herfstvakantie en de buitenles in het bos van onze
kleuters.
Mocht u goede suggesties, vragen of opmerkingen
hebben dan horen wij dat graag van u.
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Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om
een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen
van de vakbonden zijn een salaris dat vergelijkbaar
is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.
In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor
deze staking. 6 november is eveneens de dag dat
de onderwijsbegroting wordt behandeld in Den
Haag.
Mocht het voorstel van de bonden uiterlijk 21 oktober alsnog positief worden beantwoord door de regering, dan gaat de staking niet door.
Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit
Den Haag dat er maatregelen genomen worden om
het tij ten goede te keren.

Landelijke Onderwijsstaking
De gezamenlijke onderwijsbonden van AOB, CNV,
AVS en o.a. ouders & onderwijs hebben 6 november uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor Primair en Voortgezet Onderwijs.
Dit heeft tot gevolg dat gezien het forse percentage aan stakers op de Sterrenboom de school
deze dag gesloten blijft voor onze kinderen.
De doelen van deze staking worden gesteund door
de werkgevers vertegenwoordigd in de PO raad en
VO raad.
Het gaat hierbij om het volgende:






De personeelstekorten vormen een steeds
groter probleem. De burn-out percentages
in de sector zijn de hoogste van Nederland.
De salarissen blijven nog steeds achter bij
vergelijkbare beroepen.
De politiek aarzelt om werk te maken van
een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk
salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren
de roep dat het water binnen het onderwijs
tot aan de lippen staat.
Minister Slob op 23 augustus 2019 kenbaar
heeft gemaakt geen middelen beschikbaar
te stellen voor structurele oplossingen.

Buitenles kleuters
Lessen waar je heel veel van leert, zijn buitenlessen.
Onze kleuters gaan daarom op 10 oktober naar het
Loetbos in Lekkerkerk. Boswachter Ivan Broer gaat
onze kleuters over de flora en fauna in het bos vertellen. Dat wordt vast heel interessant.
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Gymleerkracht
Allereerst dank aan onze ouders om mee te denken
met het probleem van de vacature gymleerkracht.
Inmiddels heeft het bureau met wie wij in zee zijn
gegaan om de geschikte kandidaat te vinden, een
gesprek gehad met een kandidate. Wij horen
komende week of dit succesvol gaat verlopen. In
dat geval zouden we half november de beschikking
hebben over een gymleerkracht.

Kwink
Mogelijk heeft u het al gezien op de posters binnen
onze school met een condor en een kleine kalkoen,
het sociaal emotioneel leerprogramma Kwink leeft
binnen de Sterrenboom. Sociaal emotioneel leren
is heel waardevol. Het leert kinderen omgaan met
elkaar, met tegenslagen en zorgt er voor dat
kinderen nadenken wat en hoe zij moeten
communiceren.
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad over Kwink. Dit was een inspirerende dag.
Alle groepen werken schoolbreed aan hetzelfde
thema op hun eigen niveau. Op dit moment hebben we het over positief communiceren.
In de bijlage vindt u de ouderbrief en de koelkastposter. Deze zijn ook via de app verspreid, maar
daar niet goed leesbaar.

Herfstvakantiemogelijkheden in de
buurt

De Kinderboekenweek
De kinderboekenweek 2019, met als thema
Voertuigen en nader uitgewerkt in het thema Reis
je mee, was een groot succes. Onze kinderen
hebben hard gewerkt aan dit thema dmv allerlei
activiteiten(tekenen, knutselen, schrijven en
natuurlijk veel lezen). Zo was er ook een
boekenverkoop op school. De boekenweek heeft
tot doel dat kinderen niet alleen met plezier lezen,
maar ook voorgelezen worden. Het laatste is
belangrijk voor de leesontwikkeling van uw kind en
ook voor de fantasie. Mocht uw kind het lezen van
boeken niet interesseren, dan is het lezen van een
sport – of hobbyblad, strips etc ook heel waardevol.

Met betrekking tot de herfstvakantie ontving de
school berichtgeving over de volgende activiteiten
in de buurt voor uw kind.
Dit betreft:
Familiefilm ‘Meneer Pluizenbol’ in Theater Concordia
In de herfstvakantie draait op woensdagmiddag 23
oktober de leuke familiefilm ‘Meneer Pluizenbol’ in
Theater Concordia in Haastrecht.
Concordia Filmmiddag begint woensdag 23 oktober om 14.00 uur. De film draait in Theater Concordia op groot scherm. Kaarten (à € 4,50 voor kinderen en à € 8,00 voor volwassenen) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand
Café Concordia en voor de voorstelling aan de
kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht
(check hiervoor de website). Op vertoon van je
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jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg je 10% korting! Deze film is geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar.
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28 oktober: opening thema herfst in de
Onderbouw
6 november landelijke onderwijsstaking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tiny Verlaan, programmacoördinator van de Stichting Cultureel Centrum Concordia via tiny_verlaan@hotmail.com of via 06 53926932.
We ontvingen tevens de volgende informatie over
een sportinstuif in Stolwijk:
www.teamsportservice.nl/krimpenerwaard

Kom met je vrienden en vriendinnen sporten en spelletjes
uitproberen tijdens de Sport- en Spelinstuif!
Voetbal • Basketbal • Touwtjespringen •
Trefbal • Korfbal
Badminton • Klimmen • Klauteren • En nog
veel meer!
Woensdag 6 november
Woensdag 27 november
Woensdag 11 december
14.30-16.00 uur
Waar
Gymzaal de Stolp
Jan Steenlaan 16
Stolwijk
Deelname op eigen risico.

Meer informatie
Kijk op www.teamsportservice.nl/krimpenerwaard
*Inclusief fruit en iets te drinken. Op 6 november zelfs een
klein presentje

voor kinderen
van 5 t/m 12 jaar

Mededelingen
Yvonne van Rooijen en Joke van Vliet zijn
helaas nog steeds met langdurig ziekteverlof.
Er is helaas nog niet te zeggen wanneer zij
weer zullen starten. Uiteraard wensen wij hen
beiden van harte beterschap.

Belangrijke data

16 oktober MR. Start 19.30 uur
19 t/m 27 oktober: herfstvakantie

(de school is gesloten)

