
            Sterrenflits  11   19-02-2021 

 

Van de directie 

Na een prachtig weekend met hopelijk veel ijs- en sneeuwpret was het begin van deze schoolweek 

ronduit vervelend. Laat op de zondagmiddag kwam het nieuwsbericht dat voor maandag code rood 

m.b.t. de weersomstandigheden werd afgekondigd. Op dat moment moesten de directeuren van 

Onderwijs Primair onder leiding van onze bestuursvoorzitter op zondagmiddag bij elkaar komen om 

een centraal besluit te nemen hoe te handelen. Dat is geen gemakkelijk besluit. Het besluit om dicht 

te zijn of later open te gaan viel daarbij kort na het vorige besluit om vanwege code oranje met de 

heropening van de scholen online les te gaan geven.  

Veel schoolbesturen besloten deze maandag de deur dicht te houden. Onderwijs Primair nam het 

besluit de scholen later open te doen. Veiligheid van kinderen en personeel staat hierin voorop.  Ik 

hoop dat het een besluit is geweest dat ondanks alles op uw begrip heeft kunnen rekenen. Daar 

danken wij u in ieder geval voor. 

Wij vragen u er rekening mee te houden dat sommige beslissingen pas op het laatst genomen 

kunnen worden. U moet hierbij denken aan het naar huis sturen of thuisblijven van de groep indien 

er een geval van Covid-19 pas laat bekend is bij ons. Het lesgeven zal dan zoveel mogelijk online 

plaats vinden. Echter hopen natuurlijk dat het zo ver niet zal komen. 

In deze Sterrenflits vindt u onder andere bericht over onze studiedag, ons 5-jarig lustrum, de 

verkeersveiligheid op de parkeerplaats, een activiteit tijdens de voorjaarsvakantie, de personele 

bezetting op de Sterrenboom na de voorjaarsvakantie en uiteraard een prettige vakantiewens. 

 

 

                                                                     

 

                   Lustrum Sterrenboom                              



 

 

 

 

 Het eerste lustrum op de Sterrenboom 

Onze mooie school bestaat alweer vijf jaar. 

Aks gevolg van de huidige pandemie is er momenteel geen mogelijkheid om een feest te 

organiseren. 

We hopen dit lustrum echter na de zomer wel te kunnen vieren. 

Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die een mooi feest op onze school willen helpen 

te organiseren.                         

We denken hierbij aan ouders en personeelsleden. 

Doet u mee?  

Aanmelden kan bij: Ellen Wien, leerkracht: ellenwien@onderwijsprimair.nl 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                Verkeersveiligheid bij de school 

In verband met de verkeersveiligheid willen wij u verzoeken om uw auto niet op de stoepen voor de 

school te parkeren. Dit levert onwenselijke situaties op voor onze kinderen die dan niet op de stoep 

kunnen lopen, maar naar de straat moeten uitwijken waar auto’s rijden.  Wij danken u voor uw 

medewerking. 
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 De Studiedag 

Vorige week vrijdag had het team van de Sterrenboom een (online)studiedag. Deze werd verzorgd 

door bureau Octo en ging over de kunst van het lesgeven. Een goede en creatieve voorbereiding van 

de lessen en het maken van een krachtige doelstelling was het thema. Het blijft niet bij een enkele 

keer. De kunst van het lesgeven is een traject met o.a. groepsbezoeken waarin het proces nauw 

wordt gevolgd. Ook de komende studiedagen zullen in het teken staan van dit traject dat onze 

onderwijskwaliteit verder zal gaan verbeteren. 

 

 Activiteit tijdens het voorjaar 

Teamsportservice Krimpenerwaard- De Speurtocht 
 
Van 23 februari t/m 9 maart nodigen wij je uit om deel te nemen aan de speurtocht. Neem de 
invulkaart mee uit het Kontakt en ga op zoek naar de 10 posters die verstopt zijn in het dorp. 
De speurtocht is voor kinderen en volwassenen. 
Alle 10 posters gevonden? Lever je kaart met de antwoorden vóór 12 maart in op het inleveradres 
en maak kans op een goodiebag. 
 

                                                   

 

 Stand van zaken Personeel 



Na de voorjaarsvakantie zal Marjolein den Hoed na haar ouderschapsverlof weer op school 

terugkeren in groep 8. Wij danken Randy van Vliet voor de voortreffelijke wijze waarop hij Marjolein 

heeft vervangen. Randy blijft in ieder geval tot aan de zomervakantie op de Sterrenboom werkzaam 

naast Cora van den Berg in de middenbouw.  

Ellen v.d. Bos gaat na de voorjaarsvakantie tot in ieder geval aan de zomervakantie de vrijdagen 

invullen naast Carmen Kroon in de groep 1/2 B. Jacqueline van Dam neemt gedurende dezelfde 

periode de bapodagen (duurzame inzetbaarheid) van Carmen waar. 

We zijn blij dat we gezien de personele tekorten in het onderwijs onze personele bezetting op de 

Sterrenboom in orde hebben. 

Extra schoonmaak 

In verband met de coronapandemie wordt er dagelijks extra schoongemaakt op onze school. Hierbij 

worden tafels en deurklinken extra meegenomen. 

                

              Voorjaarsvakantie 

Komende week is het voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen die met onze school te maken heeft 

een hele prettige vakantie zodat we goed uitgerust en gezond op maandag 1 maart weer kunnen 

beginnen. 

 

                                                                                    

                                                        

               

               Agenda 

22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

2 maart: Mr vergadering 

 

 


