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Van de directie
Beste ouders/ verzorgers
Voor u ligt de elfde Sterrenflits van dit schooljaar. In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws over
vervangingsproblematiek op de Sterrenboom, de bijgestelde schoolgids, de viering van 75 jaar
vrijheid, de kijkwijzer voor de portfoliogesprekken, de studiedag, een oproep voor onze AV, een
update over ons personeel, de voorjaarsvakantie, een voorstelling in theater Concordia en de
belangrijke data.

De viering van 75 jaar vrijheid
Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Daar willen de beide basisscholen van Stolwijk ( Oranje
Nassauschool en de Sterrenboom) alsmede de kinderopvang (Ijsselkids) uiteraard graag bij stilstaan.
Dit doen we vooral tijdens de Bevrijdingsweek van 20 t/m 24 april, waarbij het thema ‘Vrijheid
Verbindt’ centraal staat.
We zijn ons al flink aan het voorbereiden om deze feestweek te doen slagen. Zo maken we
bevrijdingsvlaggen, die bij de scholen en het gemeentehuis komen te hangen, komt er een
kunstroute tussen beide scholen aan de Bilwijkerweg en zal er op donderdagavond 24 april tussen
19.00 en 20.30 door beide scholen een belevingsroute worden aangeboden aan bewoners van
Stolwijk en andere geïnteresseerden. Hierin zullen de thema’s oorlog en bevrijding worden
uitgebeeld. We hopen natuurlijk dat alle ouders, grootouders en overige familieleden van de

kinderen van kinderopvang, Oranje Nassau en Sterrenboom volop gaan genieten van deze
activiteiten. Zet u daarom deze feestweek met dikke letters in uw agenda.

Vervangingsproblematiek op de Sterrenboom
U heeft via de media ongetwijfeld vernomen dat het werven van personeel, waaronder het vinden
van invalkrachten, de afgelopen jaren problematisch is in het onderwijs. Op de Sterrenboom hebben
wij dat de afgelopen weken flink ondervonden. Voor het vertrek van Titia is pas deze week een
oplossing gevonden terwijl wij al in een vroegtijdig stadium waren gaan zoeken. Voor midden-en
bovenbouw zijn geen invallers meer te vinden. Voor de kleutergroepen resteren er weinigen. Met
behulp van de creativiteit van het team zijn we er toch in geslaagd een oplossing te bedenken. De
ouders van de groepen, die dit betreffen, zijn van deze oplossing reeds per mail op de hoogte
gesteld.
Dankzij extra inzet van ons eigen personeel, vervangers waren niet voor handen, hebben we deze
week de vervangingen in de onderbouw kunnen regelen. Deze extra inzet zal er echter niet altijd
kunnen zijn. Het is helaas verre van ondenkbaar dat we in de nabije toekomst weleens groepen naar
huis zullen moeten sturen. Indien het zo ver komt, zullen wij zoveel mogelijk trachten u daarvan in
een vroeg stadium op de hoogte te stellen.

Kijkwijzer bij de portfoliogesprekken
Na de voorjaarsvakantie vinden de portfoliogesprekken plaats. Bij deze portfoliogesprekken hoort
een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is een prima hulpmiddel bij deze gesprekken waarvan wij hopen dat u
er allemaal van gebruik zult maken. U vindt de kijkwijzer in bijlage bij deze Sterrenflits.

Bijgestelde schoolgids

De schoolgids is enigszins bijgesteld na goedkeuring van de MR. Zo vindt u een nieuw hoofdstuk over
ouderparticipatie (hoofdstuk 6.3) en sponsorgelden (hoofdstuk 8.4). De herziende schoolgids zal
z.s.m. op de website worden geplaatst.

Studiedag 25 maart
Op 25 maart heeft de Sterrenboom een studiedag. Wij worden deze dag onder meer getraind in het
effectief en efficiënt werken in het basisonderwijs.
Uw kind heeft deze dag vrij. Houdt u daarmee rekening in uw agenda.

Update over ons personeel
Yvonne van Rooijen is inmiddels begonnen met haar re-integratie. Dat is goed nieuws.
Joke van Vliet gaat haar re-integratie weer verder uitbreiden. Ook dat is goed nieuws.
Ellen Wien was deze week afwezig vanwege het overlijden van haar moeder. Wij wensen Ellen veel
sterkte toe.
Gert is 4 en 5 maart afwezig vanwege een opleiding in het kader van de verplichte herregistratie
m.b.t. de directeurenberoepsgroep

Enthousiaste ouders gezocht
De activiteitencommissie is op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen meehelpen om de
Sterrenboom nog leuker te maken dan de school al is. Dat helpen kan op velerlei terrein. Er is vast
wel iets bij van uw interesse. Mocht u geïnteresseerd zijn en/of hier meer van willen weten, neemt u

dan contact op met de voorzitster van de AV, Karen Mud (maka.2008@hotmail.com) of met Gert
Kooman(gertkooman@onderwijsprimair.nl)

Voorjaarsvakantie
Komende week is het voorjaarsvakantie. Wij wensen u en de kinderen een prima vakantie toe met
veel plezier. Wij hopen u allemaal op 2 maart weer in goede gezondheid op school aan te treffen.

Familiefilm ‘De Kleine Heks’ in Theater Concordia
Op woensdagmiddag 26 februari draait de leuke familiefilm ‘De Kleine Heks’ in Theater Concordia in
Haastrecht. Kom je ook kijken?
De kleine heks wil dansen met de andere heksen tijdens de Walpurgisnacht, maar ze is slechts 127
jaar oud en dus nog veel te jong. Omdat ze in het geheim naar het feest sluipt en wordt betrapt,
moet ze als straf alle spreuken van het grote magische boek leren… in één jaar! Zo moet ze bewijzen
dat ze een goede heks is. Maar de boze heks Rumpumpel wil dat voorkomen, en ook de kleine heks
zelf is bepaald niet zo ijverig.
Voor alle heksen ligt er een lekkere traktatie voor klaar!! Dus kom allemaal verkleed als heks!!
***Leuk voor een kinderfeestje!***
Concordia Filmmiddag begint woensdag 26 februari 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
jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg je 10% korting! Deze film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Belangrijke data
22 februari t/m 01 maart: voorjaarsvakantie
02 maart t/m 05 maart: portfoliogesprekken overige groepen
04 en 05 maart: Gert afwezig
25 maart: studiedag

