Sterrenboognieuws 30 augustus 2018
Sponsoring schoolshirts
Vorig jaar hebben we gemerkt dat onze schoolshirts écht aan vervanging toe zijn! We gebruiken de
shirts voor sportactiviteiten en met schoolreisjes. Als de leerlingen deze shirts dragen zijn we als
school goed herkenbaar. Vorig jaar hebben we de aanschaf van shirts met team MR en OR
besproken. We kwamen er achter dat dit voor school, MR en OR een behoorlijke investering is. Al
pratende kwamen we met een idee; de shirts laten sponsoren door bedrijven.
In eerste instantie willen we bedrijven die kinderen bij ons op school hebben vragen ons te
sponsoren. Dus heeft u interesse om als bedrijf onze shirts te sponsoren dan houden we ons van
harte aanbevolen! U kunt dit aangeven bij Marie-José Koster. directie@desterrenboog.nl
Uitnodiging ouder-kindgesprekken
Graag willen wij u en uw kind uitnodigen voor het verwachtings- en
kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland van 15.00 tot
19.00 op maandag 17 september en donderdag 20 september.
Wilt u vóór 10 september aan de leerkracht doorgeven als u een datum
of tijd echt niet kunt. Hierna wordt de planning gemaakt en kunt u niet
meer ruilen.
Wij willen u vragen dit gesprek samen uw kind voor te bereiden. Dit kan
aan de hand van de onderstaande 5 vragen;
Duim: Waar ben je goed in? Waar ben je trots op? Wat is jouw talent?
Middelvinger: Waar wil je naar toe? Wat wil je bereiken? Waarnaar
ben je nieuwsgierig?
Middelvinger: Waar heb je een hekel aan? Wat vind je lastig? Wat ga je
het liefst uit de weg?
Ringvinger: Waar heb je een band mee? Waar hou je van? Wat is belangrijk voor je?
Pink: Waar voel je je klein bij? Wat maakt je onzeker? Waar kun je over piekeren?
Het zou fijn zijn als u uw kind zijn of haar hand laat omtrekken en de antwoorden op de vragen er bij
schrijft of laat schrijven. Dit blad graag meenemen naar het gesprek.

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!

Groepsavond groep 1 t/m 8
Ook dit schooljaar nodigen wij de ouders graag uit voor de groepsavond. Deze zal gehouden worden
op woensdagavond 12 september voor de groepen 1 tot en met 8.
Programma:
19:00 – 19:45
19:45 – 20:00
20:00 – 20:45

Eerste informatieronde in alle groepen
Gezamenlijke pauze
Tweede informatieronde in alle groepen

De informatierondes bevatten twee keer precies dezelfde informatie.
Stel u heeft een kind in groep 3 en in een groep 5. Dan kunt u de eerste ronde naar de ene groep, de
volgende ronde naar de andere groep.
Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten op woensdagavond 12 september!

Burendag:
Op zaterdag 22 september is het zover. Dan is er de Nationale
Burendag. Vorig jaar hebben we met een groep de tuinen
gesnoeid, ramen gewassen, alle zonweringen schoongemaakt,
en nog veel meer. Omdat deze ochtend zo’n groot succes was,
willen we dit jaar meedoen met Burendag.
We hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn de
samenwerking met het Kulturhus aangegaan. Het Kulturhus gaat
de tuin tussen Kulturhus en school opnieuw inrichten. Wij als
school kunnen daarbij helpen maar daarnaast is het de
bedoeling Paul werk uit handen te nemen door de tuin
winterklaar te maken, de pleinen te vegen etc. Tuingereedschap en een aanhanger om snoeiafval te
vervoeren is daarbij handig.
Het programma ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

09:00 uur  Start van de burendag
10:30 uur  Pauze in het Kulturhus (met koffie en wat lekkers)
+/- 10:55 uur  Verder met klusjes
13:00 uur  Afsluiting in het Kulturhus (met een drankje)
Vele handen maken licht werk, u komt ons toch ook helpen?

Wil je meedoen met de burendag op zaterdag 22 september?? Stuur dan een mail naar
d.ratering@desterrenboog.nl. Hopelijk komen er zoveel mogelijk mensen!!

Coop Beltrum en iedereen die heeft mee gespaard bedankt voor het spelmateriaal!

Interne vertrouwenspersoon Ingrid Papen
Ik ben intern begeleider van de Sterrenboog maar ook de interne
vertrouwenspersoon en anti- pestcoördinator van deze school.
Om mijn rol als interne vertrouwenspersoon te verduidelijken wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om in deze nieuwsbrief uit te leggen wat mijn taak is.
Wanneer de vertrouwenspersoon inschakelen?
Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je
luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht of de directie. De klachten
kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen ,de schoolorganisatie e.d. Wij gaan ervan uit dat u
met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komt u er samen niet uit,
dan kunt u ook bij de interne vertrouwenspersoon terecht.

Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over racisme, discriminatie, pesten, en seksueel
geweld. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de
vertrouwens-/contactpersoon. Bij de interne vertrouwenspersoon kunnen kinderen en ouders terecht
om (vertrouwelijk) een geval van vermeend machtsmisbruik te bespreken. Zij zijn er voor het kind of
de ouder die met een klacht komt. De vertrouwens-/contactpersoon luistert, geeft advies en probeert
samen met de klager tot een oplossing te komen. De vertrouwens-/contactpersoon doet niet aan
waarheidsvinding en gaat niet in gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt.
Voor wie?
De interne vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. (Dus leerlingen,
ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen wanneer het
nodig is terecht bij mij als interne vertrouwenspersoon)
Wat kan de interne vertrouwenspersoon doen?
 Luisteren naar de klacht.
 Helder krijgen waar het om gaat.
 Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen.
 Samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken.
Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen. Of het begeleiden bij het indienen
van een klacht.
 Preventieve zorg, zoals bijvoorbeeld bij pesten.
 Het onder de aandacht brengen van de meldcode.
Er zijn ook 2 externe vertrouwenspersonen, die door ons bestuur zijn ingehuurd en die pas in beeld
komt en als er bij een klacht of probleem geen oplossing te vinden is binnen de school zelf. Wie dit zijn
en hoe het werkt kunt u lezen in de officiële klachtenregeling die in de schoolgids staat.
Veiligheidsbeleid
In het ‘veiligheidsbeleid” van de Sterrenboog staan alle veiligheidsprotocollen van onze school, waar
onder het anti- pestprotocol.
Op onze school maken we gebruik van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De
meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen
wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.
Het doel van de meldcode is:
 Sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om
het geweld te stoppen.
 Bevorderen vroeg signalering.
 Uniforme en intersectorale werkwijze.
 De meldcode van school is gebaseerd op het landelijke basismodel en in samenspraak met de
gemeente en diverse instanties opgesteld.
Het werken met de meldcode is binnen de sector onderwijs door het ministerie van VWS landelijk
verplicht gesteld.
Dit schooljaar ga ik de groepen 4 t/m 8 langs om mijn rol als interne vertrouwenspersoon aan de
kinderen uit te leggen. Ik geef o.a. aan dat bij problemen over pesten, kinderen/ouders/leerkrachten
e.a. personeel bij mij kunnen aankloppen. Als interne vertrouwenspersoon zal ik mij altijd discreet,
objectief en onafhankelijk opstellen.

Ingrid Papen

Allemaal een fijne kermis gewenst!
Data op een rij
3 en 4 september:
Kermis kinderen vrij
5 september:
Studiedag kinderen vrij
12 september
Groepsavond
17 en 20 september: Kennismakingsgesprekken
22 september:
Klusochtend / burendag
24 t/m 26 september: Kamp groep 8
12 oktober:
Gezinsviering in de kerk als afsluiting van onze gouden weken. Start viering
om 10.30 uur, iedereen is van harte welkom!
31 oktober:
Thema ouderavond Bart van Campen
Bijlage:
 Brief groep 4 uitnodiging eerste communie
 Pop up brandweer
 Kleurplaat brandweer
 Flyer sporturen

