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Van de directie  

Beste ouders / verzorgers, 

Voor u ligt de vierde Sterrenflits van dit jaar.  

In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws over 

de sluiting van de school op 6 november in verband 

met de landelijke onderwijsstaking, het belang van 

tijdig aanmelden van nieuwe leerlingen, de stand 

van zaken m.b.t. de gymleerkracht, de aanstelling 

van een nieuwe onderwijsassistent, inplannen van 

de portfoliogesprekken en een interessante avond in 

de bibliotheek. 

Mocht u goede suggesties, vragen of opmerkingen 

hebben dan horen wij dat graag van u. 

 

6 november school dicht i.v.m. staking 

In de vorige Sterrenflits hebben wij u bericht over de 

staking op 6 november 2019 in het primair en voort-

gezet onderwijs. Deze staking gaat door. De regering 

heeft niet gereageerd op het ultimatum van de bon-

den. 

In verband met deze staking delen wij u nogmaals 

mede dat de school deze dag dicht is. In bijlage vindt 

u een brief namens ons bestuur over de staking. 

 

 

 

 

 

        

 

Tijdig aanmelden nieuwe              

leerlingen 

Om een goede prognose en begroting te kunnen 

maken voor onze school is het van belang dat wij tij-

dig weten hoeveel leerlingen onze school gaan be-

zoeken 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. 

 

                     

 

 

  Gymleerkracht 

Het heeft helaas iets meer tijd in beslag genomen 

dan gepland.  Wij zijn echter verheugd u te kunnen 

melden dat we een gymleerkracht hebben 

gevonden. Zij zal op 2 december gaan starten. 

 

Nieuwe Onderwijsassistent 

Vanaf deze week is Miranda vd Broek voor 

donderdag en vrijdag benoemd als 

onderwijsassistent ter vervanging van Joke van Vliet. 

Miranda zal ons tevens ontlasten m.b.t. de 

administratie. Wij heten Miranda van harte welkom 

op De Sterrenboom. 
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Nieuws van de Bibliotheek 

De bieb in Schoonhoven houdt een avond over het 

gamende kind. Interessant omdat velen van ons 

daarmee te maken hebben, maar het kan ook 

kopzorgen opleveren. Of juist niet?  Derhalve het 

volgende nieuws van de bibliotheek Schoonhoven: 

Je kind speelt games, of zit op YouTube. Dat hoort bij 

deze tijd, maar vraagt wel specifieke opvoedkundige 

aandacht. 

Wellicht zijn er enkele frustraties en misschien loopt 

het de spuitgaten uit.  

Hoe kan je er voor zorgen dat je kind zijn of haar le-

ven niet verspeelt?  

Wat zijn de verslavende elementen van games waar 

je op kunt letten en hoe houd je fijn contact met je 

kind?  

Wat is dat gaming en e-sports eigenlijk, welke com-

petenties leren kinderen hier van en hoe kan het de 

relatie juist versterken?  

 

Dit is een greep uit de vragen die beantwoord wor-

den op vrijdagavond 15 november, tijdens de week 

van Mediawijsheid, in bibliotheek Schoonhoven 

waarbij Koen Schobbers, oprichter van Parents of 

Play, informatie, adviezen en tips zal delen. 

De avond is specifiek bedoeld voor ouders, maar is 

ook interessant voor iedereen die met kinderen te 

maken heeft. Ook ouders van jonge kinderen die 

zich vast voor willen bereiden op wat zeker komen 

gaat zijn uitgenodigd.  

Je bent welkom, entree is gratis en de avond start 

om 19.30 uur (tot ongeveer 21.00 uur). 

. 

Kwink (herhaling) 

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. Op dit moment hebben 

we het over conflicthantering. 

                    

 

 

Mededelingen 

Yvonne van Rooijen en Joke van Vliet zijn helaas nog 

steeds met langdurig ziekteverlof. Uiteraard wensen 

wij hen beiden van harte beterschap. 

 

 

Inplannen Portfoliogesprekken 

In de week van maandag 11 november vinden de 

portfoliogesprekken plaats. Vanaf maandag 4 no-

vember kunt u inschrijven op welk tijdstip u een ge-

sprek wilt.  

 

 

Belangrijke data 

6 november landelijke onderwijsstaking. 

(de school is gesloten) 

Week van 4 november inschrijven portfoliogesprek 

Week van 12 november portfoliogesprekken 
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