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Van de directie
Beste ouders / verzorgers,

zijn. Daarom roepen wij ouders, bekenden, buren,
neven, nichten, die in het bezit zijn van het diploma
volledig bevoegd onderwijzer een baan zoeken en/of
nog tijd over hebben op om zich aan te melden bij
de vervangerspool van Onderwijsprimair. Dat kan
geregeld worden via de directie ( Gert) van de
Sterrenboom.

Voor u ligt de vijfde Sterrenflits van dit jaar.
In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws over
de afgelopen staking, Sinterklaas, de kerst, de
nieuwe schoolgids, de nieuwe gymleerkracht en
mededelingen over het personeel.
Mocht u goede suggesties, vragen of opmerkingen
hebben, dan horen wij dat graag van u.

Vervanging Jolande Verdonk
Jolande Verdonk is ziek en wordt momenteel
vervangen door Titia Verbeek. Titia werkt voor de
vervangerspool van Onderwijsprimair en heeft
uitgebreide onderwijservaring.

Terugblik op de staking van 6
november
Op 6 november was de Sterrenboom dicht vanwege
de landelijke onderwijsstaking. Bjna alle leerkrachten
op de Sterrenboom kozen ervoor om hieraan mee te
doen. Over de reden van de staking is al veel gezegd
en geschreven. Ook over de verwarring die was
ontstaan m.b.t. het al of niet staken. Gelukkig
hebben wij u tijdig bericht om de door u al genomen
voorbereidingen m.b.t. de staking niet ongedaan te
maken. Mede daardoor hebben wij nauwelijks
berichten gekregen van ouders die in verwarring
bleken te zijn door de landelijke berichtgeving.
Wij hopen dat deze staking een duidelijk signaal
heeft gegeven aan de politiek. Het onderwijsvak
moet aantrekkelijker worden gemaakt zodat in de
toekomst voldoende leerkrachten in Nederland de
groepen op de basisschool kunnen bemannen. Dit is
zorgelijk, net als het directeurentekort dat inmiddels
ook flink oploopt.
Nog kunnen we alle kinderen op de Sterrenboom
voorzien van leerkrachten voor de groep. Ook bij
ziekte en zwangerschap hebben we met vereende
krachten vervanging kunnen regelen. De (nabije)
toekomst geeft een veel somberder beeld. Dat beeld
zien we nu al terug in de grote steden; groepen met
ouders, stagiaires en onbevoegden voor de klas en
groepen die naar huis worden gestuurd. Wij hopen
van harte dat dit voor de Sterrenboom niet nodig zal

Sinterklaas
Het worden weer spannende tijden voor onze kinderen. Sinterklaas komt weer in het land. Wij weten
het natuurlijk niet zeker, maar we denken dat de
goedheiligman de Sterrenboom niet over gaat slaan.
Waarschijnlijk staat het Sinterklaasjournaal elke
avond al in vele huiskamers aan waarin we de voorbereidingen van Sint en zijn pieten kunnen beleven.
Wij kunnen u alvast verklappen dat u over voorbereidingen en afspraken m.b.t. Sinterklaas op de Sterrenboom begin volgende week wordt bericht. Houdt
u dus berichtgeving in de gaten!
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Nieuwe schoolgids
Onze nieuwe schoolgids is uit. Deze kunt u online
bekijken op onze website. De schoolgids is tot stand
gekomen met hulp van ouders van de Mr en teamleden. Zonder deze hulp zou de schoolgids er niet zo
professioneel hebben uitgezien. Namens de directie
worden zij van harte bedankt voor hun inspanningen.

Woensdag 18 dec
16.00 uur tot 19.30 uur
- Vijf volwassenen gevraagd die de soep willen uitdelen voor de ouders.
Vrijdag 20 december

Schoolgids 2019 – 2020

Om 8.30 uur starten we met het opruimen van de
kerstspullen.

Kerst

We zoeken vijf volwassenen voor het opruimen van
de hallen en het wegbrengen van de kerstspullen
naar de Goudse weg.
U kunt zich aan melden door te mailen naar: ellenwien@onderwijsprimair.nl

Het lijkt nog ver weg, maar voordat u het weet staat
de piek er weer op. Kortom, na de Sint gaan we ons
opmaken voor de kerst. Hieronder vindt u het programma van de kerstviering.

Namens de Kerstcommissie:
Alvast hartelijk dank!

De kerstviering is op woensdag 18 december van
17.00 uur tot 18.30 uur.
De kerstcommissie wil er weer een gezellig samenzijn voor kinderen en ouders van maken. Om dit te
kunnen realiseren, zijn we nog op zoek naar wat extra hulp. Zie hieronder de agenda van de kerst voorbereidingen en de vraag om extra hulp
Vrijdag 6 december
14.00 uur tot 16.00 uur
- Opruimen van de Sinterklaas spullen en het in
Kerstsfeer brengen van de hallen.
- Hiervoor vragen wij tien volwassenen om te helpen.
- Er wordt voor opvang van kinderen gezorgd in de
groep van Juf Ellen.

Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen (herhaling)
Om een goede prognose en begroting te kunnen
maken voor onze school is het van belang dat wij tijdig weten hoeveel leerlingen onze school gaan bezoeken in de toekomst. Meldt u uw kind daarom
ruim voor het 4 jaar wordt aan, u helpt ons daar
enorm mee. Dit geldt natuurlijk ook voor broertjes
en zusjes van leerlingen die al op de Sterrenboom
zitten.
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van gebruik maakt. Zo kunnen leerkrachten en ouders samen prima sociaal emotioneel onderwijs bewerkstelligen voor uw kind.

Gymleerkracht
De nieuwe gymleerkracht, Pauline Groennedaal,
heeft zich voorgesteld aan ons team.
Pauline is in het bezit van het diploma bevoegd
gymleerkracht. Zij heeft haar opleiding genoten aan
de academie voor lichamelijke opvoeding (Halo). Zij
heeft tevens uitgebreide ervaring in het
basisonderwijs. Wij zijn blij om Pauline op 2
december te begroeten als gymleerkracht van onze
kinderen.

.

Kwinknieuws
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. Hierdoor gaan de kinderen ook
betere leerprestaties leveren.
Alle groepen werken schoolbreed aan hetzelfde
thema op hun eigen niveau. De kinderen gaan deze
periode leren over samenwerken en social media.
Ook thuis hopen we dat u met Kwink aan de slag
bent. Komende week krijgt u oudernieuws en de
nieuwe koelkastposter van Kwink over het nieuwe
thema per mail toegezonden. Wij hopen dat u hier-

Mededelingen Personeel
Mariska is op 14-10-2019 bevallen van een zoon. Hij
heet Davey. Het gaat prima met moeder en zoon.
Uiteraard feliciteren wij Mariska van harte.
Yvonne van Rooijen en Joke van Vliet zijn helaas nog
steeds met langdurig ziekteverlof. Jolande Verdonk
is eveneens ziek. Uiteraard wensen wij hen van
harte beterschap.

Belangrijke data
26 november: Mr
5 december: Sinterklaasviering
6 december: voorbereidingen kerst
18 december: kerstviering
20 december: opruimen en wegbrengen van de
kerstspullen
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