Sterrenboognieuws 23 augustus 2018
Wij gaan weer beginnen!
Maandag 27 augustus is het weer zover. Na de zomervakantie gaan we weer beginnen. We
hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen weer zin hebben om
naar school te gaan. Wij hebben er in ieder geval wel weer zin in en zijn deze week volop
bezig geweest met de voorbereidingen.
In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de belangrijkste zaken bij de start van het
nieuwe schooljaar.
Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe.
Marie-José Koster

Ouderhulp 2018-2019
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons
aankomend schooljaar willen helpen.
U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’18-’19.
Alle hulp is welkom.
Alvast heel erg bedankt!
STERRENBOOGWEKEN
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar houden we de Sterrenboogweken. Het is een zelf
ontwikkeld en theoretisch onderbouwd stappenplan. Het is een stappenplan om te werken
aan groepsvorming en een positief groepsklimaat in de eerste 6 weken van het schooljaar.
Centraal staat hierin (hernieuwd) kennismaken met elkaar, afspreken en samenwerken in de
groep.
In de eerste weken van het schooljaar heeft de groep tijd nodig om zich weer te vormen. De
hiërarchische structuur verschuift wat: er zijn kinderen nieuw in de groep, er zijn kinderen
weggegaan, een andere leerkracht etc.

Het groepsklimaat is belangrijk voor de leerlingen maar ook voor de leerkracht. Een groep
die goed in hun vel zit heeft meer vormende waarde dan een ongelukkige groep. Met een
goed groepsklimaat kun je ook effectiever leren. Er wordt ontspannen en dus beter gewerkt.
Een goed groepsklimaat is ook motiverend voor de leerkracht.
SCHOOLGIDS
De nieuwe schoolgids is inmiddels op de website geplaatst. Hierin leest u, naast
onderwijsinhoudelijke informatie, veel praktische informatie met betrekking tot de
dagelijkse gang van zaken.

GYM
Hieronder staat het gymschema voor het komende schooljaar.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10:30-12:00
12:45-14:15
10:30-12:00
12:45-14:15
10.30- 12.00
10:30-12:00
12:45-14:15

6
5
4 om de week zwemmen
8
1-2 Nijntje Beweeg
3
7

Gymkleding kan bestaan uit een broekje en een T-shirt of voor de meisjes eventueel een
turnpakje. Het is raadzaam om in de gymkleding een merkteken aan te brengen om
zoekraken te voorkomen. Tijdens het douchen is het aan te raden badslippers te dragen
i.v.m. voetwratten.
Gym groep 1-2: op dinsdag en donderdagochtend (bij slecht weer ook op andere dagen)
Groep 1-2 gymt in hemd en onderbroek en hebben op school hun gymschoenen voorzien
van naam.
Groep 4 gaat om de week zwemmen, nadere informatie ontvangen de ouders van groep 4
de eerste schoolweek.

Begin schooljaar met koffie
Ook dit jaar willen we het schooljaar openen. Op 27
augustus om 8:30 uur in de gang van groep 1, 2 en 3
onder het genot van een kopje koffie of thee.
De kinderen gaan met de leerkracht naar de klas. Om
9.00 uur is er een gezamenlijke opening van het
schooljaar op het schoolplein.
We zouden het leuk vinden als u daarbij aanwezig bent
Werkgroep OR

Luizencontrole
Dinsdag 28 augustus is er weer een luizencontrole.
De kinderen graag zonder gel en ingewikkelde kapsels naar school.

Data op een rij
27 augustus:
28 augustus:
3 en 4 september:
5 september:
12 september
17 en 20 september:
22 september:
24 t/m 26 september:

8.30 1e schooldag / welkom ouders 8.45 opening met de school en ouders
Luizencontrole
Kermis kinderen vrij
Studiedag kinderen vrij
Groepsavond
Kennismakingsgesprekken
Klusochtend / burendag
Kamp groep 8

Bijlage:
 Brief aan groep 8 van de parochie

