
   

Sterrenboognieuws 28 mei 2020 

 
Opstart van de school op 8 juni 
 
Na de Pinkstervakantie kan iedereen weer naar school. Aan de ene kant zijn we daar heel blij mee 
aan de andere kant vinden we het best spannend.  We hebben met elkaar gekeken op welke wijze 
wij deze volledige herstart zo verantwoord mogelijk kunnen doen. Hieronder kunt u per groep lezen 
hoe we dat gaan doen. Mochten er tussen nu en 8 juni nog veranderingen komen vanuit het RIVM 
dan zullen wij het protocol aanpassen. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag. 
 

Groep 1-2 A  en groep 1-2 B 

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, voor het spelen binnen, na het 
buitenspelen en voor het naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen 
met zeep en drogen af met papieren handdoekjes. 

ingang Plein bij de wigwam (kleuteringang), de leerkrachten staan buiten om de 
leerlingen op te vangen. De groepen starten met buitenspelen. Ouders 
komen niet op het schoolplein. 

ophalen Plein bij de wigwam, leerkracht loopt met de leerlingen mee naar buiten, 
ouders blijven buiten de poort met onderling 1,5 meter afstand. Nu er twee 
groepen uit dezelfde ingang komen zal het drukker zijn. Graag 1 ouder per 
kind. Als uw kind bij u is graag meteen ruimte maken voor anderen. De 
leerkracht houdt leerlingen bij zich totdat ze ziet dat ze opgehaald worden. 
Mocht het toch te druk gaan worden en de anderhalve meter tussen 
volwassenen niet gewaarborgd kan worden dan zullen we andere 
maatregelen treffen. 

lokaal De groep krijgt les in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood  
afgebakend vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand 
kan blijven. 

pauze De leerlingen eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op het schoolplein. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

Nijntje Beweeg Dit programma zal volgend schooljaar verder afgemaakt worden. 

 

Groep 3  

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, na het buitenspelen en voor het 
naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen met zeep en drogen af met 
papieren handdoekjes. 

ingang Plein bij de wigwam, de leerlingen lopen meteen als ze op school komen 
zelfstandig naar binnen en gaan op de plaats zitten, de leerkracht is in het 
lokaal. 

ophalen Deur van de speelzaal aan de kant van het Hassinkhofplein. De leerkracht 
loopt met de leerlingen mee naar buiten en wacht tot de leerlingen 
opgehaald zijn. Ouders blijven buiten de poort met onderling 1,5 meter 
afstand.  

lokaal De groep krijgt les in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood  
afgebakend vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand 
kan blijven. 



   

pauze De leerlingen  eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op één van de schoolpleinen. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

gym Gymlessen worden buiten gehouden zoveel mogelijk op de dag dat dit op 
het rooster staat.  

 

Groep 4  

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, na het buitenspelen en voor het 
naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen met zeep en drogen af met 
papieren handdoekjes. 

ingang Plein aan de kant van de Hassinkhof, de leerlingen blijven als de bel gaat op 
het plein totdat de leerkracht de groep naar binnen haalt. 

Naar huis gaan De leerlingen komen naar buiten, ouders wachten op hun kinderen buiten 
het schoolplein (als kinderen niet zelf naar huis mogen) 

lokaal De groep zit in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood afgebakend 
vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand kan blijven. 

pauze De leerlingen eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op één van de schoolpleinen. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

gym Gymlessen worden buiten gehouden zoveel mogelijk op de dag dat dit op 
het rooster staat. Zwemlessen gaan dit jaar niet meer door. 

 

Groep 5  

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, na het buitenspelen en voor het 
naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen met handgel of met zeep en 
afdrogen met papieren handdoekjes. 

ingang Zij ingang aan de Kampstraat, de leerlingen blijven als de bel gaat bij de 
ingang staan totdat de leerkracht de groep naar binnen haalt. 

Naar huis gaan De leerlingen komen naar buiten, ouders wachten op hun kind buiten het 
schoolplein (als ze niet zelf naar huis mogen) 

lokaal De groep zit in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood afgebakend 
vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand kan blijven. 

pauze De leerlingen eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op één van de schoolpleinen. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

gym Gymlessen worden buiten gehouden zoveel mogelijk op de dag dat dit op 
het rooster staat. 

 

Groep 6  

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, na het buitenspelen en voor het 
naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen met zeep en drogen af met 
papieren handdoekjes. 

ingang Zij ingang aan de Kampstraat, de leerlingen blijven als de bel gaat bij de 
ingang staan totdat de leerkracht de groep naar binnen haalt. 

Naar huis gaan De leerlingen komen naar buiten, ouders wachten op hun kind buiten het 
schoolplein. (als ze niet zelf naar huis mogen) 



   

lokaal De groep zit in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood afgebakend 
vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand kan blijven. 

pauze De leerlingen eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op één van de schoolpleinen. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

gym Gymlessen worden buiten gehouden zoveel mogelijk op de dag dat dit op 
het rooster staat. 

 

Groep 7  

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, na het buitenspelen en voor het 
naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen met zeep en drogen af met 
papieren handdoekjes. 

ingang Zij ingang aan de Kampstraat, de leerlingen blijven als de bel gaat voor de 
ingang staan totdat de leerkracht de groep naar binnen haalt.  

Naar huis gaan De leerlingen komen naar buiten, ouders wachten op hun kind buiten het 
schoolplein. (als ze niet zelf naar huis mogen) 

lokaal De groep zit in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood afgebakend 
vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand kan blijven. 

pauze De leerlingen eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op een van de schoolpleinen. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

gym Gymlessen worden buiten gehouden zoveel mogelijk op de dag dat dit op 
het rooster staat. 

 

Groep 8  

hygiëne Leerlingen komen met gewassen handen op school. Op school worden de 
handen gewassen voor het eten en drinken, na het buitenspelen en voor het 
naar huis gaan. De leerlingen wassen de handen met zeep en drogen af met 
papieren handdoekjes. 

ingang Plein aan de kant van de Hassinkhof, de leerlingen blijven als de bel gaat op 
het plein totdat de leerkracht de groep naar binnen haalt. 

Naar huis gaan De leerlingen komen naar buiten, ouders wachten op hun kind buiten het 
schoolplein (als ze niet zelf naar huis mogen) 

lokaal De groep zit in het eigen lokaal. De leerkracht heeft een rood afgebakend 
vak waardoor ze zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand kan blijven. 

pauze De leerlingen eten in de groep en houden daarna pauze onder leiding van 
een leerkracht op één van de schoolpleinen. 

Jas en tas Jas en tas worden aan de kapstok gehangen. 

gym Gymlessen worden buiten gehouden zoveel mogelijk op de dag dat dit op 
het rooster staat. 

 

Trakteren: vanaf 8 juni is het weer toegestaan dat een kind trakteert vanwege zijn of haar 

verjaardag. We staan alleen voorverpakte traktaties toe. 

Verjaardag juf/ meester /schoolreisje: Veel activiteiten kunnen nog geen doorgang vinden, elke 

leerkracht plant de komende 6 weken een feestelijke dag voor zijn of haar groep binnen de 

richtlijnen van het RIVM. 



   

Afscheid groep 8: Het afscheid van groep 8 heeft onze aandacht, wij willen de komende tijd bekijken 

wat er mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM. 

Groepsapp: leerkrachten zitten vanaf dat de leerlingen thuis zijn in de groepsapp van de klas. Dit was 

heel prettig voor een vlotte communicatie. Vanaf morgen gaan de leerkrachten uit de groepsapp. We 

willen u vragen vanaf die tijd weer de gangbare communicatiekanalen te gebruiken. Wilt u contact 

met de leerkracht dan kunt u mailen of bellen via de vaste lijn van school. 

 
Groepsbezetting schooljaar 2020-2021 
 
Elk jaar is het weer een puzzel om de formatie en de groepsbezetting rond te krijgen. Volgend jaar 
gaan we werken met 7 groepen. Hieronder ziet u wie er op welke dagen voor de groep staat. 
 

Groepsbezetting 2020-2021 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep 1-2 Marion 
Bussink 

Marion 
Bussink 

Marion 
Bussink 

Anouk Groot 
Kormelink 

Anouk Groot 
Kormelink 

Groep1-2 Kim Lurvink Kim Lurvink Kim Lurvink Judith 
Vrielink 

Judith 
Vrielink 

Groep 3 Ingrid 
v.Beusekom 

Ingrid 
v.Beusekom 

Ingrid 
v.Beusekom 

Claudette 
Roes 

Claudette 
Roes 

Groep 4-5 Tosca 
Miedema 

Tosca 
Miedema 

Tosca 
Miedema 

Annemiek 
Bodewitz 

Annemiek 
Bodewitz 

Groep 5-6 Nicole v. 
Melis 

Nicole v. 
Melis 

Nicole v. 
Melis 

Nicole v. 
Melis 

Nicole v.  
Melis 

Groep 7 Tanja 
Huinink 

Tanja 
Huinink 

Anouk 
Gr.Kormelink  

Tanja 
Huinink 

Tanja 
Huinink 

Groep 8 Daan 
Ratering 

Daan 
Ratering 

Daan 
Ratering 

Daan 
Ratering 

Daan 
Ratering 

 

De leerlingen van groep 1 (volgend jaar groep 2) blijven bij elkaar met dezelfde groep als dit 

schooljaar. De leerlingen van groep 1-2 a blijven bij Marion en Anouk, de leerlingen van groep 1-2 b 

gaan naar Kim en Judith. 

Zoals u ziet wordt de huidige groep 4 gesplitst. De verdeling is op basis van criteria gemaakt. De 

ouders van de leerlingen van deze groep zullen daar vandaag over geïnformeerd worden. 

Babs Tanner en Trudy Westendorp zijn volgend jaar niet meer aan onze school verbonden. Zij 

hadden een jaarcontract en gaan binnen Keender op zoek naar een andere werkplek. 

Hermien Schrooten staat ook niet meer ingepland, hieronder kunt u lezen waarom. 

 



   

 

Hallo allemaal, 

In dit SBN lezen jullie bij welke groep de juffen 

en meester horen. Mijn naam staat daar niet 

meer bij.  

Dat komt omdat ik na de zomervakantie geen les 

meer geef op de Sterrenboog. Ik hoor namelijk 

bij naaststaande foto. 

Op 3 december was er een mail van Marie-José 

met de vraag of wij, het personeel van de 

Sterrenboog, het wensenformulier schooljaar 

2020-2021 wilden invullen. Daarop wordt o.a. 

gevraagd in welke groep je graag wilt werken, 

maar ook of je in wilt vullen of je nog 

opmerkingen hebt voor het belang van de 

formatie ( te denken valt aan b.v. vermindering 

van werkuren, pensioen… etc.) 

Ongeveer tegelijkertijd viel er op mijn deurmat een brief waarin stond dat ik niet op 67-jarige leeftijd 
met pensioen kon gaan, maar al zodra ik 66 jaar en 4 maanden ben. Dat is op 14 maart 2021!  

Vervolgens bedacht ik me dat ik dan midden in het schooljaar afscheid zou gaan nemen, dat vind ik 

niet fijn. Vandaar dat ik heb besloten de maanden die nog komen te blijven genieten in de fijne  

groep 3 en eind schooljaar 2019-2020 afscheid te nemen. 

Tjsa……………………. Wat je niet weet is altijd hoe de volgende dag zal zijn. Een virus kwam.              

Eerst moesten we allemaal thuis werken. We hebben hard gewerkt, we hebben elkaar gemist en we 

hebben zoveel mogelijk contact gehouden via de mail , de app en de telefoon. De welverdiende 

meivakantie  is voorbij  en gelukkig mogen we nu soms een dag naar school, dan werken we weer 

een dag thuis. Fijn dat we op 8 juni  allemaal naar school kunnen. Het meest belangrijk is dat alle 

mensen gezond blijven. Even nog geen plannen hoe ik het afscheid ga invullen. In ieder geval een 

woordje in het laatste SBN van dit schooljaar.       

Groetjes juf Hermien 

 

Rook en alcoholbeleid 

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf augustus 2020 een 
rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor 
iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden 
en andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 

 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 

leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 



   

roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun 

omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt 

ongewenst meeroken.  

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, in het zicht 

van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  

In het verlengde van het rookvrije schoolplein hebben we met team en MR ook het alcoholgebruik 

tijdens feestjes op school in het bijzijn van onze leerlingen besproken. Uit deze discussie kwam naar 

voren dat de meerderheid er voor is om geen alcohol meer te schenken bij feestelijke 

aangelegenheden op school. Wij zullen dan ook vanaf augustus 2020 geen alcohol meer schenken 

tijdens feestjes op school.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving 

voor onze kinderen. 

 

Luizencontrole 

Vanwege Corona is er de komende tijd geen controle op luizen. We willen u vragen zelf uw 
kind(eren) te controleren op hoofdluis. Bij voorbaat hartelijk dank, namens de werkgroep 
hoofdluiscontrole. 
 
 
Notulen MR 
De notulen en agenda’s vanuit de MR kunt u vinden via onderstaande link: 
https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/ (ctrl+klik om direct de link te 
openen) 
 

GGD 

In de komende periode worden er voorlopig geen gezondheidsonderzoeken, inloopspreekuren en 

gezondheidslessen groep 7 gehouden. Mocht u vragen hebben of zorgen maken over uw kind dan 

kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht die u eventueel in contact kan brengen met de 

jeugdverpleegkundig of schoolarts of logopedist. Vragen kunnen ook (anoniem) gesteld worden in 

een chat aan een jeugdverpleegkundige iedere werkdag tussen 19.00 en 21.00 (zie ook de bijlage 

PosterOuderchatGGD) 

 

Data op een rij 

1 t/m 5 juni: Pinkstervakantie 

15 juni: Studiedag leerlingen vrij! 

19 juni: GEEN schoolfotograaf 

22 juni: GEEN schoolreisje, we gaan nog wel een dag wat leuks doen met de 

groep! 

 
Bijlage: 
 
PosterOuderchatGGD 
 
 

https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/

