Sterrenflits 06

29-11-2019

Van de directie
Beste ouders / verzorgers,
Voor u ligt de zesde Sterrenflits van dit jaar.
In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws over gymnastiek, de mogelijke staking op 30 en 31
januari, uw talent en een mogelijke bijdrage aan school, het omgaan met uw gegevens op school
inclusief een handige bijlage, een update van de Mr, zorgen om de ouderbijdrage, een artikel over
welzijnszorg en een update over ons personeel.
Wij wensen u, zoals altijd, veel leesplezier.

Gymnastiek
Zoals u waarschijnlijk al heeft begrepen, start onze nieuwe gymleerkracht Pauline Groenendaal op
maandag 2 december. Zij zal gymles geven aan de groepen 4 t/m 8. Voor groep 1,2, 3 zet zij de
materialen klaar en bedenkt de lessen. De leerkrachten van deze groepen voeren de les uit.
Denkt u er aan uw kind van gymkleding en schone gymschoenen te voorzien. Dit is niet alleen erg
belangrijk voor de hygiene, maar ook voor de veiligheid van uw kind. Het gymrooster vindt u als bijlage
toegevoegd aan deze sterrenflits.

Omgang met persoonsgegevens
Eveneens als bijlage bij deze Sterrenflits ontvangt u een folder over de omgang met
persoonsgegevens. In deze folder staat beschreven hoe de scholen van de Stichting Onderwijs Primair
omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders. Wij achten het op de juiste wijze
omgaan met persoonsgegevens van groot belang. De folder zal u het nodige verduidelijken.

Mogelijke onderwijsstaking 30 en 31 januari
Mogelijk heeft u het al vernomen uit de media: er staat voor 30 en 31 januari 2020 een tweedaagse
landelijke onderwijsstaking gepland. De vakbonden AOB, CNV en de organisatiegroep Leraren in Actie
gaan in ieder geval meedoen. De vakbond van schoolleiders(AVS) houdt nog een slag om de arm en wil
eerst de bemiddelingspoging van Mariette Hamer (voorzitter SER) afwachten tussen werkgevers (POraad) en de bonden. Alles draait om structureel geld voor het onderwijs. Het gaat hierbij om de
toekomst van uw kind. In de Sterrenflits 5 hebben we hieraan een artikel gewijd.
Het team van de Sterrenboom heeft in deze fase nog geen besluit genomen over al of niet staken. Dat
hangt af van een aantal factoren (bv al of niet doorbetaling van de staking door de werkgever).
Wij zullen u echter tijdig berichten wat we gaan doen op 30 en 31 januari, zodat u de nodige
maatregelen kunt nemen.

Uw talent en een belangrijke bijdrage aan de school
Vele ouders bezitten vele talenten of interesses op allerlei gebieden. Een aantal ouders zet deze
talenten in voor school. Zo hebben we tijdens Sterrentijd ouders die graag knutselen met de kinderen,
ouders die zich beleidsmatig via de Mr inzetten, ouders die vooral hun doe talenten via de
Activiteitencommissie laten zien, ouders die graag wat koken en bakken met kinderen (zoals de
heerlijke kruidnootjes bij de kleuters deze week) etc. Zij leveren een structurele en onontbeerlijke
bijdrage aan de school.
Soms hopen we ouders te vinden die hun talent eenmalig willen inzetten. Zo is Gert samen met
enkele ouders en het team drukdoende met het schoolplan, de koers voor de komende 4 jaar van de

school. Het zou fijn zijn als we een ouder hebben op de Sterrenboom die beroepsmatig teksten schrijft
en bereid is om regelmatig met Gert mee te lezen en verbetering suggesties zou willen geven.
Onze tuin heeft onderhoud nodig. De gemeente neemt alleen de buitenzijde voor haar rekening
evenals de brandgang aan de achterzijde. Groene vingers (tuintalenten) zijn dus erg welkom.
Op vrijdagochtend, om de veertien dagen, wordt de Sterrenflits samengesteld. Het zou fijn zijn indien
een ouder, die spellingtalent heeft, op vrijdagochtend bereid zou zijn een laatste spellingcheck te
willen doen m.b.t. de Sterrenflits.
Mocht u denken “dit is iets voor mij” neemt u dan contact op met Gert. Hij gaat dan graag een gesprek
aan met u om e.e.a. op poten te zetten.

Welzijnszorg Krimpenerwaard
Stichting Welzijn Ondersteuning Krimpenerwaard (SWOK-Midden)
De Welzijnsstichting zet zich in voor alle inwoners van alle leeftijden binnen de Krimpenerwaard. U
kunt er terecht met allerlei vragen over wonen, huishouden, gezondheid, vervoer, tijdsbesteding (o.a.
bewegen en sporten) en financiën. Voor kinderen en jongeren kunt u denken aan hulp bij het
aanmelden bij het Jeugdsport- en Cultuurfonds en mantelzorgondersteuning voor jongeren. Verder
bieden we hulp bij het lezen en invullen van formulieren, regelen van taalmaatjes en het aanschaffen
van kleding.
Wij denken graag met u mee en verwijzen u anders door naar andere professionals. We werken
intensief samen met o.a. Huisartsen, Jeugd- en jongerenwerkers, Maatschappelijk Werk (MEE), Veilig
Thuis, Stichting Leergeld en basisscholen.
In Stolwijk is, iedere week op maandagochtend inloopspreekuur van 9.00 tot 10.30 bij de
Huisartsenpraktijk op het Stolwaardplein. U kunt altijd binnenlopen zonder een afspraak. Ook een
huisbezoek is mogelijk. Tevens kunt u informatie of advies vragen via email sturen info@ swokmidden.nl. Ons kantoor in Bergambacht is bereikbaar iedere dag van 9.00 tot 13.00 op 0182-350012
of via website www.swok-midden.nl

--------------------------------------------------------------------------Enkele voorbeelden waarbij wij u kunnen helpen:

Mevrouw van Jansen wil haar zoon van 8 jaar graag laten voetballen. Ze heeft alleen geen geld voor
de contributie en zeker geen geld voor het aanschaffen van voetbalschoenen en andere benodigdheden
voor het voetbal.
De Welzijnsconsulent kan u op weg helpen met een aanmelding bij het jeugdsportfonds.
Mohamed is mantelzorger voor zijn vader. Hij gaat naar school en zorgt daarnaast voor het
huishouden bij zijn vader en moeder. Hij leest ook nog de brieven en helpt bij het bellen met instanties.
De Welzijnsconsulent kan helpen met het zoeken naar een vrijwilliger die zijn ouders hierbij kan helpen,
of helpen met het in gang zetten van bijvoorbeeld een tijdelijke indicatie voor het huishouden.

Update MR
In deze Sterrenflits geven wij u graag een korte update van het reilen en zeilen binnen de MR.
Allereerst zijn wij erg blij met onze nieuwe volledige bezetting en de goede balans tussen directie,
onderwijsteam en oudergeleding. Daarnaast is het overleg met school regelmatig, constructief en
positief van aard.
De rol van de MR is heel breed en betreft alle organisatorische onderdelen van de school (beleid,
organisatie, kwaliteit…). Dat vertaalt zich momenteel in tal van onderwerpen op de agenda. Zo worden
wij enerzijds actief betrokken bij het opstellen van een nieuw schoolplan, de vormgeving van een
schoolgids en personele zaken. Anderzijds bespreken wij ook praktische ontwikkelingen zoals het
verwachte aantal leerlingen de komende jaren, de verbeteringen van de buitenruimte en eventuele
feedback van ouders en/of leerlingen.
Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan meer inzichten dan verwijzen wij u graag naar de MR
informatie op de website. U kunt ook altijd een email sturen naar
mr.sterrenboom@onderwijsprimair.nl of schiet gerust één van ons aan op het schoolplein. Wij zijn er
tenslotte in het belang van ouder, onderwijzer én kind.

Ouderbijdrage 2019-2020
Gisteren heeft u een bericht per email ontvangen over de ouderlijke bijdrage. Gezien het grote aantal
ouders dat nog niet heeft betaald, vonden AV en directie het noodzakelijk om dit bericht uit te doen.
Het kan tenslotte zo zijn, dat dit aan uw aandacht is ontsnapt. U kunt dan alsnog de bijdrage voldoen.
Tevens hebben we gewezen op de mogelijkheid van gespreid betalen of bij financiële onmacht een
oplossing te zoeken met Gert.
We vonden het tevens noodzaak om u te wijzen op het belang van de ouderlijke bijdrage.
Natuurlijk zijn er ook ouders die al in een vroeg stadium de bijdrage hebben betaald. Dat is erg fijn.
Deze ouders kunnen de mail uiteraard als niet ontvangen beschouwen.

Mededelingen omtrent personeel
Joke van Vliet en Yvonne van Rooijen zijn helaas nog steeds afwezig wegens ziekte. Ook Jolande
Verdonk is nog niet hersteld. Cora van den Berg en Titia Verbeek waren donderdag en vrijdag afwezig
vanwege ziekte. We hebben dit gelukkig kunnen oplossen met vervangen en verdelen.
Uiteraard wensen wij hen allemaal van harte beterschap.

Belangrijke data
5 december: Sinterklaasviering
16 december: Kerstviering

