Sterrenboognieuws 28 augustus 2020
Wij gaan weer beginnen!
Maandag 31 augustus is het zover. Na de zomervakantie gaan we weer beginnen. We hopen dat
jullie een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen zin hebben om naar school te gaan. Wij
hebben er in ieder geval wel 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. In de bijlage treffen jullie een brief aan van het bestuur van stichting Keender met daarin
een corona update, in de bijlage ook het nieuwe protocol Basisonderwijs. We hebben deze stukken
gebruikt om de maatregelen voor onze school op te stellen.
Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe.
Marie-José Koster
Coronamaatregelen basisschool de Sterrenboog
- Leerlingen en leerkrachten met klachten blijven thuis. Lees daarvoor het protocol in de
bijlage.
- Ouders komen met halen en brengen niet in de school, de leerkrachten van groep 1-2-3 zijn
buiten om de leerlingen op te vangen.
- Oudergesprekken zullen in school plaatsvinden met in achtneming van de
hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand.
- In de pauzes mogen leerlingen weer kiezen op welk plein ze willen spelen, we maken geen
gebruik meer van cohorten.
- De tussenschoolse opvang wordt weer opgepakt door ’t Belhameltje.
- Gymlessen worden weer gegeven in de sporthal.
- Externen zoals logopedie en ergotherapie en kopieermoeders worden met in achtneming
van hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand toegelaten in de school.
- Luizencontrole wordt nog niet opgestart, dringend verzoek uw kind(eren) regelmatig zelf te
controleren.
- Verjaardagen worden gevierd zonder ouders, we laten de maatregel van verpakte traktaties
los.
- Kijkochtenden gaan dit jaar niet door.

Ouderhulp 2020-2021
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend
schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:
Helpen bij de klusochtend/middag, kopieerouders (voor op de vrijdag), activiteiten zoals carnaval,
Kerst, sportdag, Sinterklaas, het coachen van een voetbalteam voor het schoolvoetbal enz.
U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’20-‘21
Alle hulp is welkom.
Alvast heel erg bedankt!

Onze school heeft vanaf het nieuwe schooljaar een rook- en alcoholvrij schoolterrein!
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe
schooljaar een rook- en alcoholvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein
gerookt worden en er wordt tijdens activiteiten en feestjes geen alcohol meer geschonken. Dit geldt
voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Wij vragen u ook om niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, in
het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving
voor onze kinderen.
Rapport
Wilt u allemaal het rapport met handtekening weer bij de nieuwe leerkracht inleveren?
Dit omdat het portfoliodeel het gehele jaar door het kind wordt aangevuld.

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 donderdag 17 september en dinsdag 22
september.
Wilt u vóór donderdag 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 met uw kind voor te bereiden. Uw kind krijgt hiervoor, van de
leerkracht, een voorbereidingsformulier. Dit blad graag meenemen naar het gesprek, deze komt later
ook in het rapportfolio.

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.
Gym
Hieronder staat het gymschema voor het komende schooljaar.
Maandag

10:30-12:00

12:45-14:15
Dinsdag

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

Woensdag

10.30- 12.00

Donderdag

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

7 (in de periode dat groep 1-2
Nijntje beweegwijs heeft)
4/5A (groep 4 om de week
zwemmen 13.00-14.00, groep 5A
1 x per maand zwemmen)
5B/6 (groep 5B 1x per maand
zwemmen)
1-2 Nijntje Beweeg (vanaf
herfstvakantie)
Groep 7 (voor en na Nijntje
beweegwijs)
3
8

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 zoek raken 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, groep 5 gaat 1x in de maand om en om mee zwemmen. Ene
keer 5A, andere keer 5B.

Alles in 1 groep 4
Waar is het?
Na een welverdiende zomervakantie starten we in groep 4 met het eerste thema
van Alles-in-1: Waar is het? Alles-in-1 is een thematische methode waarbinnen de
vakken lezen, taal, begrijpend lezen, spelling en alle zaakvakken als aardrijkskunde,
geschiedenis, cultuur, techniek en natuur met elkaar samenvallen. Het verhoogt
de betrokkenheid en daarmee de motivatie om te leren. Daarnaast is het bewezen
dat de informatie beter blijft hangen!
Dit eerste thema is een thema binnen het domein aardrijkskunde. We leren over de klas, de buurt,
de wijk, dorpen en steden. Ook leren we over de gemeente, Nederland, de aarde en onze wereld. We
sluiten dit thema af met een reis door de ruimte. Je merkt: in 8 weken tijd wordt de blik van de
leerlingen aanzienlijk verbreed: beginnen we in de klas en eindigen we in het heelal! Gedurende dit
thema mogen de kinderen materialen meenemen van thuis die passen binnen dit thema.
Tijdens de expressielessen werken we verder rond dit thema. Aan de orde komt bijvoorbeeld het
maken van plattegronden, maar ook doen we spelletjes met elkaar en bouwen we samen aan Lego
om het groepsgevoel te versterken. Ook zullen we veel samenwerken met groep 5 die met het thema
Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen gaan beginnen.
Wij hopen op een leerzaam nieuw thema!
Data op een rij
31 augustus: Start schooljaar
7 en 8 sept: Kermis/studiedagen leerlingen vrij
17 en 22 sept: Kennismakingsgesprekken

28 t/m 30 sept: Kamp groep 8
30 sept: Start Kinderboekenweek
Bijlage:

