
   

Sterrenboognieuws 3 september 2020 

 
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.  

 
Brengen en halen van de leerlingen van groep 1-2 
Een vriendelijk verzoek om, als u uw kind(eren) komt brengen met de auto,  in te rijden aan de kant 
van de Kampstraat. We zien nu gevaarlijke situaties ontstaan die door deze afspraak voorkomen 
kunnen worden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

 
 
 
Project  Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen Alles in 1 groep 5 t/m 8  
 

Met dit project trekken we de wijde wereld in. We verkennen Australië, eiland en 
werelddeel tegelijk. ‘Down under’ noemen we dit land weleens, want het ligt 
onderaan aan de andere kant van de globe. We trekken door Noord- en Zuid-
Amerika, een superlange tocht, helemaal van noord- tot zuidpool. Zo gaan we 
samen op expeditie. Overal waar we komen is de natuur machtig en prachtig. Kijk 
maar goed. 
 
Week 1  Noord-Amerika 



   

In de film liggen de Verenigde Staten (of Amerika) aan onze voeten. Alle klimaten 
en landschappen komen we er tegen, zo groot is dit land met 300 miljoen inwoners. 
We zien bijvoorbeeld de Niagara watervallen en de Grand Canyon. Eeuwen geleden 
werden zwarte mensen als slaven uit Afrika gehaald. Lange tijd moesten ze werken 
voor de blanken in Amerika. Hun leider Martin Luther King werd vermoord. In 2008 
kregen de VS hun eerste zwarte president (Obama). Canada is een ander groot land in Noord-
Amerika. In het ijzige noorden leven nog altijd de Inuit. Vroeger woonden ze heel primitief in iglo’s, 
maar dat was vroeger. 
De Bosatlas komt ons goed van pas bij het leren van de topo. Ook leren we elke week Engels, de taal 
van veel mensen aan overkant van de Atlantische Oceaan. Groep 5/6 zal zich vooral gaan richten op 
dit deel van de wereld.  
 
Week 2   Midden-Amerika 

Ontdekker Columbus en de indianen, dat werd geen vrolijke ontmoeting 
500 jaar geleden. De film vertelt over het roven van goud door het 
Spaanse leger, gevechten en besmettelijke ziekten waaraan veel 
indianen stierven. Onze expeditie gaat verder naar Mexico, Jamaica en 
Cuba. Ook lezen we over de mooie tropische eilanden die vroeger de 
Nederlandse Antillen heetten. Veel mensen hier spreken Nederlands, net 
als in Suriname dat in 1975 zelfstandig werd. Groep 8 gaat hierbij op 

ontdekkingstocht door Midden-Amerika.  
 
Week 3   Zuid-Amerika 
Zo veel tropisch regenwoud als in Zuid-Amerika vinden we 
nergens. Hoog vanuit de lucht lijken het wel boerenkoolvelden 
met een kronkelend zilveren lint, de Amazone rivier. Verder laat 
de film het geweldige Andes gebergte zien met toppen van wel 
7 km. Brazilië, Argentinië, Colombia zijn grote landen. Er komt 
steeds meer welvaart in Zuid-Amerika. Maar bij veel grote 
steden liggen nog wel grote krottenwijken met veel armoede en 
misdaad. In de regenwouden leven hier en daar indianen, 
misschien wel nakomelingen van de bekende Inca’s. Groep 4/5 gaat op reis door dit stuk van de 
wereld. Waarbij er een mooie koppeling gemaakt kan worden met het project in groep 4.  
 

Week 4   Australië en Nieuw-Zeeland 
Helemaal aan de andere kant van de wereld, tussen de 
Indische en Grote Oceaan ligt Australië. Een werelddeel met 
heel aparte buideldieren. In de film zien we de magnifieke 
koraalriffen voor de kust. Australië en Nieuw-Zeeland werden 
rond 1640 ontdekt door Nederlanders. Ze maakten de lange 
ontdekkingsreis met de ‘Duifken’. Dat zijn toch leuke weetjes. 
We maken kennis met twee oude volken: de Aboriginals 

(Australië) en de Maori’s in Nieuw-Zeeland. Natuurlijk kan het niet anders dan dat 
groep 7 down-under gaat. De reis van juf Tanja afgelopen winter zal hier vast bij 
helpen.  
 
Week 5   Antarctica en de oceanen 



   

De rillingen lopen ons haast over de rug bij het kijken naar de film over het zuidpoolgebied. Dit is het 
koudste en droogste gebied van de aarde, met soms wel 50 graden vorst. De keizerspinguïn voelt 
zich hier happy. Ook zeehonden en walvissen met hun dikke speklaag hebben geen last van de kou. 
Antarctica bestaat uit land met lagen sneeuw en ijs erop. Het is groter dan Europa. Wie was de 

ontdekker van de zuidpool? We lezen het verhaal over de spannende 
race tussen Amundsen en Scott. De eerste won. Scott en zijn mensen 
kwamen om het leven.  
De Grote Oceaan is de grootste en diepste oceaan. Nog steeds worden er 
nieuwe dieren ontdekt in de donkere 
diepten van de enorme waterplas. Op 
computerclips kijken we naar de 
wonderlijkste zeedieren. Dat die bestaan! 
Nog even een warm uitstapje naar de 
eilandengroep van Hawaï en dan zit dit project er alweer op. Ook het dit 
koude deel van de wereld zal groep 7 uitpluizen.  

 
In de laatste week zullen we een tentoonstelling voor elkaar houden zodat we allemaal van elkaar 
kunnen leren. Ook zullen de kinderen liedjes leren, bouwen, schilderen, tekenen, kleien, dansen en 
toneelspelen.  
 
Heb je thuis spullen/boeken die goed bij dit thema passen dan vinden we het natuurlijk erg leuk als 
we deze tijdens dit thema mogen laten zien en/of gebruiken.  
 
 
Mededeling van de MR 
 
Voor de vakantie hebben wij bekend gemaakt dat er een plek in de OMR van de Sterrenboog vacant 
is. In de afgelopen weken hebben belangstellenden de mogelijkheid gehad zich kandidaat te stellen. 
Er heeft zich 1 persoon gemeld. Hierdoor zullen er geen verkiezingen plaatsvinden. 
 
Als kandidaat heeft zich Bart Breedijk, vader van Femke (groep 6), gemeld. Hij zal zich binnenkort via 
het SBN zelf aan jullie voorstellen. 
 
Vanuit PMR is Nicole van Melis (juf in groep 5/6) conform de reglementen als nieuw lid toegetreden. 
 
Wij zijn erg blij de MR nu weer voltallig te hebben en verheugen ons op een goede samenwerking 
met Bart en Nicole. 
 
Hartelijke groeten, MR de Sterrenboog 
 
(Wij zijn bereikbaar via MR@desterrenboog.nl.) 
 
 
 
Hoofdluis    
Nu de controles niet doorgaan en we u vragen uw kind(eren) zelf te controleren kunt u bij vragen 
antwoorden vinden via  deze link. https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
 
Burendag 
Dit jaar neemt de Sterrenboog vanwege Corona niet deel aan burendag. 
 

mailto:MR@desterrenboog.nl
https://www.rivm.nl/hoofdluis


   

 
Informatieverstrekking groep 
Ook dit jaar wordt er geen aparte informatieavond gepland. We hebben er voor gekozen om de 
informatie per groep naar u te mailen. In de week van 28 september verstuurd de groepsleerkracht 
deze informatie. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze dan gerust.  
 

Data op een rij 

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 

6 oktober: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag) 

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie 

 
Bijlage: 
 

- Brief van de Dorpsböke, met daarin uitleg en het schema wanneer kinderen boeken kunnen ruilen. 


