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Van de directie  

Vandaag ontvangt u van ons de vierde Sterrenflits van het schooljaar. De tijd vliegt. De herfst heeft zijn 

intrede gedaan en het is alweer bijna herfstvakantie. Deze begint voor de kinderen zelfs nog een dag eerder in 

verband met een studiedag van het Sterrenboomteam. In deze Sterrenflits willen wij u verder informeren over: 

de Kinderboekenweek, de bibliotheekbus, parkeren bij De Sterrenboom, uitnodiging voor de eerstvolgende MR 

vergadering, Sterrentijd en een workshop van de volleybalvereniging.  Ook is er nieuws voor de bovenbouw over 

een te starten huiswerkklas.  We sluiten af met de belangrijke data.  

      

 

                                                                     

 

De Kinderboekenweek is begonnen 
 

De vlag hangt in top, de school is versierd en wat waren er veel kinderen en collega's goed verkleed als ….(een 
soort beroep). Timmermannen, artsen, BOA's, koks, serveersters, superhelden...... enzovoort. Wat goed en wat 
enorm leuk om te zien dat er aandacht aan besteed is door velen. Ook de Activiteitenvereniging kwam gekleed 
als stewardess en verpleegster in de groepen om de cadeaus voor de kinderen te overhandigen. Ze maakten 
direct van de gelegenheid gebruik om ook iets te vertellen over hun beroepen. Wat enorm leuk. Dank hiervoor, 
AV. En nogmaals enorm bedankt voor de mooie boeken voor in de schoolbibliotheek.  
Inmiddels zijn er ook al groepen op bezoek geweest in de PLUS, is er een illustratrice in groep 6 op bezoek 
geweest,  zijn er al ouders op school komen vertellen over hun beroep en wordt er veel voorgelezen in de 
groepen. De Kinderboekenweek duurt tot aan de herfstvakantie.  
 

   
 

WededeeDeek Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! 
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Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid 
weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! 
 
 

  

De bibliotheekbus 

In Stolwijk staat er 2x per week een bibliobus. Het is heel fijn als u daar met uw kinderen gebruik van maakt, om 

daar boeken te gaan lenen. Bij de kleuters begint het leren lezen-proces al. Beginnende geletterdheid, de eerste 

letters die geleerd worden. In groep 3 wordt dit proces natuurlijk dagelijks enorm uitgebreid. Hier zijn we een 

groot deel van de dag bezig met leren lezen. Daarom is het ook zo belangrijk om thuis mee te lezen met uw 

kind. Voorlezen, samen letters en kleine woordjes lezen, vertellen over een prentenboek of samen naar de pla-

ten kijken en erover praten. Allerlei aspecten die bijdragen aan een goede geletterdheid van uw kind, een grote 

woordenschat en het leuk gaan vinden om te leren lezen en zelf gaan lezen.  

Je bentvan harte welkom in de bibliotheek bus, maar natuurlijk ook in de vestigingen van de bibliotheek. Leden 

tot 18 jaar zijn gratis lid.  

Meer informatie over de bus en de sta tijden vind je op de website en op die van uitvoerder Karmac. 

https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/openingstijden/detail.5306712.html/bibliobus-stolwijk/ 

https://www.karmacbibliotheek.nl/bibliobus-karmac-bibliotheek/   

De groepen 3 komen verder jaarlijks op bezoek in de bibliotheek in Bergambacht. Er wordt dan uitleg gegeven 

over de collectie, hoe je leuke boeken vindt, er wordt voorgelezen en er is tijd voor leerlingen om zelf te lezen 

en een boek uit te zoeken om te lenen voor op school. Helaas is dit bezoek nu al twee jaar niet doorgegaan in 

verband met corona. We zullen dit jaar dan ook de groepen 3 en 4 uitnodigen voor het bezoek. Wanneer dit zal 

zijn, hoort u via de groepsleerkracht van uw kind.  

 

 

  

Parkeren bij school 

Bij school is er een beperkte parkeergelegenheid, waar we ook nog eens met 2 scholen gebruik van maken. Het 

is dus druk bij school rond de aanvangs- en uitgaanstijd. Zeker bij slecht weer is het druk met auto's. De strook 

achter het grasveld is een kiss en ride en dus niet bedoeld om langdurig te parkeren. Verder kunt u ook in de 

wijk rondom school terecht. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als u zo min mogelijk met de auto komt, maar 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debibliotheekkrimpenerwaard.nl%2Fopeningstijden%2Fdetail.5306712.html%2Fbibliobus-stolwijk%2F&data=04%7C01%7Cliesbethsoede%40onderwijsprimair.nl%7C20a86cf07ebb477f2bff08d984e635fc%7C4e49171939a54f56a00f320e49059845%7C1%7C0%7C637686946548789953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7bkqwSsusxmqqtOJV34fnClshVModFCbpjhD6FKOXzs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.karmacbibliotheek.nl%2Fbibliobus-karmac-bibliotheek%2F&data=04%7C01%7Cliesbethsoede%40onderwijsprimair.nl%7C20a86cf07ebb477f2bff08d984e635fc%7C4e49171939a54f56a00f320e49059845%7C1%7C0%7C637686946548799947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XetfWaWZ9xCG2DVjfkuDURPRvFPp1vew5gthAGjjyY0%3D&reserved=0
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vooral op de fiets of lopend. Dit scheelt overlast voor de wijk en verkeersopstoppingen en de daarmee gepaard 

gaande irritatie.  

Dus komt u met de auto? Let op de kinderen rondom school, wees geduldig, blijf vriendelijk en heb geen 

haast....... 

  

 
 

 

 

De MR vergadert...... voor u!! 

 

Wat is een MR? 

 Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze 

school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzienin-

gen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

Als MR vinden wij het belangrijk om aanspreekbaar te zijn op onze inbreng, te weten wat er leeft op school en 

een gevoel te ontwikkelen voor hoe ouders erin zitten. Dat is wat ons betreft tweerichtingsverkeer tussen ou-

ders en MR-leden. 

Enerzijds leggen wij graag ons oor te luister als we de kinderen van school halen, zijn we beschikbaar voor vra-

gen en willen we dit jaar actief een terugkoppeling geven na iedere vergadering. 

 Anderzijds nodigen wij u ook van harte uit om zelf contact te zoeken. Weet ons te vinden voor vragen, draag 

onderwerpen aan voor de MR-agenda of kom als toehoorder eens langs bij één van onze maandelijkse vergade-

ringen.  

Daarom nodigen we u uit om bij de volgende vergadering aan te schuiven als u interesse heeft in wat de MR 

zoal bespreekt en doet.  

We vergaderen op woensdag 13 oktober, van 20.00 tot 21.00 op school. U bent van harte welkom.  
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Sterrentijd 

Voor Sterrentijd zijn wij op zoek naar enthousiaste vaders, moeders, tantes, ooms, opa's, oma's, enzovoort, om 

een leuke workshop te organiseren voor onze kinderen. Eindelijk mag het weer doorgaan zoals vanouds! Het 

gaat om twee momenten: op vrijdag 12 november en vrijdag 19 november. Kent of bent u iemand die een 

leuke hobby heeft of sport beoefent en wilt u hier graag een workshop voor verzorgen? Denk bijvoorbeeld aan 

koken, knutselen, yoga, bootcamp, muziek, dans, toneel, en natuurlijk nog veel meer! Laat het ons dan weten 

via de mailadressen onderaan dit bericht. 

Dit zijn de tijden waarop Sterrentijd zal plaatsvinden op 12 en 19 november: 

• Onderbouw    09.15 - 10.00 

• Middenbouw   11.00 - 12.00 

• Bovenbouw   13.00 - 14.00 
 

We zouden het ontzettend leuk vinden om uw aanmeldingen te mogen ontvangen. U kunt ons dit laten weten 

via de volgende mailadressen: 

carmenkroon@onderwijsprimair.nl  voor de onderbouw en simonemeerkerk@onderwijsprimair.nl  &   yarabak-

ker@onderwijsprimair.nl voor de midden- en bovenbouw.  

Alvast bedankt, namens de organisatie van Sterrentijd! 

 

 

 

        

Volleybal Speeltuin 

Dosko organiseert voor kinderen van 4 en 5 jaar oud de volleybal speeltuin. 

 

mailto:carmenkroon@onderwijsprimair.nl
mailto:simonemeerkerk@onderwijsprimair.nl
mailto:yarabakker@onderwijsprimair.nl
mailto:yarabakker@onderwijsprimair.nl
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Huiswerkklas 

 

Na de vakantie start er voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 een huiswerkklas. Dit is voor kinderen die dit 
fijn vinden, om nog even wat langer op school te blijven. Zodat ze in een rustige werksituatie hun huiswerk kun-
nen doen. Zij kunnen in het eigen lokaal gebruik maken van hun chromebook en spullen van school die ze nodig 
hebben om hun huiswerk te kunnen maken of leren. 

Dit zal op 2 dagen kunnen in de week. Namelijk op dinsdag en donderdag van 14.15-14.45 uur.  

Er zal geen lesgegeven worden door de leerkracht. Het gaat vooral om de juiste werkhouding en verantwoorde-
lijkheid van de kinderen zelf.  Het is een stukje zelfstandig werken waar tijd, ruimte en materialen voor geboden 
worden door school. Het is dus niet voor de gezelligheid, maar een mogelijkheid om rustig te kunnen werken. 
Wie hier gebruik van wil maken bespreekt dit zelf met zijn ouders. Er komt geen registratiesysteem of iets der-
gelijks. Het is vrijwillig en het moet niet.  

                                                              

    
Belangrijke data 
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6 t/m 15 oktober: Kinderboekenweek. Thema beroepen.  
13 oktober: MR-vergadering 
15 oktober: Studiedag voor de leraren. De kinderen zijn vrij die dag.  
18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie 
Week 44: Portfoliogesprekken 
12 en 19 november: Sterrentijd 

 

 

 

 

Alvast een heel fijn weekend en tot maandag! 
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