Sterrenboognieuws 18 december 2020
Afscheid
Wat een raar moment om afscheid te nemen. Vandaag was er eigenlijk
een klein programma voor mijn afscheid georganiseerd. Hoe anders loopt
het nu.
Ik zit in een lege school, geen kinderen, een paar leerkrachten, geen
kerstversiering en het regent ook nog. Ik denk eraan hoe anders dit
afgelopen jaar voor iedereen op de hele wereld is verlopen.
Natuurlijk denk ik ook, op deze laatste werkdag, terug aan de afgelopen
jaren op de Sterrenboog. Ik heb er ontzettend fijn gewerkt en kijk met
een warm gevoel van trots terug op deze periode. Trots op onze
leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers en ouders samen vormen (we) ze
een hechte gemeenschap waar het fijn is om onderdeel van te mogen
zijn.
Ik wil een ieder van harte bedanken voor alles, zonder jullie was het niet
zo fijn geweest.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor een heel fijn
en vooral gezond 2021
Hartelijke groet, Marie-José
Waarnemend directeur
De komende periode zal voor ons als school in het teken staan van het zoeken naar een nieuwe
directeur. Hiervoor zijn de procedures reeds opgestart. Tot er een nieuwe directeur benoemd kan
worden zal ik (Judith Vrielink, leerkracht groep 1/2B) deze taken waarnemen.
Dit betekent dat ik de ene week op dinsdag en de andere week op donderdag aanwezig zal zijn om
deze taken uit te voeren. Natuurlijk ben ik ook op andere dagen beschikbaar voor bijzondere
situaties. Samen met het hele team gaan we deze periode overbruggen. U kan net als altijd de
directie@desterrenboog.nl mail blijven gebruiken of rechtstreeks naar mij mailen op
j.vrielink@keender.nl. Verder is de school altijd telefonisch bereikbaar en zal de leerkracht het eerste
aanspreekpunt zijn.
Ik vind het heel erg leuk om deze taken tijdelijk op me te mogen nemen en zo ook deze functie
binnen de school te verkennen.
Vriendelijke groet,
Judith

Hoe gaan we de komende periode te werk…
Vanaf 4 januari zullen we, zonder tegenbericht, voor een periode van 2 weken weer overgaan op
thuisonderwijs. Hieronder staan in grote lijnen de afspraken per groep.

Groep 1/2: De leerlingen krijgen voor beide weken een bingokaart in de mail. Voor ouders is er een
brief met aanvullende informatie over de opdrachten. Contact verloopt via whats app, telefoon of
mail.
Groep 3: De leerlingen krijgen een weektaak per mail en de leerkracht houdt contact via whats app,
mail of telefoon.
Groep 4/5: De kinderen krijgen een weektaak via teams en whats app. De leerkrachten
communiceren via whats app, teams, mail en telefoon. Antwoorden worden via whats app verstuurd.
Groep 5/6: De leerlingen ontvangen een weekschema. Contact verloopt voornamelijk via teams.
Antwoorden worden via whats app verstuurd.
Groep 7: Leerlingen ontvangen een weekschema. 2x per week is er een moment in teams gepland.
Alle info en contact loopt via teams.
Groep 8: Leerlingen ontvangen een weekschema. 2x per week is er een moment in teams gepland.
Alle info en contact loopt via teams.
Alle leerkrachten zullen dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur beschikbaar zijn voor vragen en
wekelijks contact opnemen met de kinderen voor een persoonlijk gesprekje.

Materiaal thema Kleding en Sport,
Na de vakantie zullen we met de hele school aan het thema Kleding en Sport gaan werken. Hiervoor
willen we graag een kledingwinkel inrichten waar alle groepen bezig kunnen met spel,
rekenvaardigheden en taal. Het zou leuk zijn als we hiervoor wat kledingrekken zouden mogen lenen.
Heeft u nog oude kleren liggen dan zijn die ook van harte welkom!
U mag de materialen bij de kleuteringang neerzetten of meegeven aan uw kind. Bedankt alvast!

Informatie over de Dorpsböke:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij ontvingen een aantal vragen over het lenen van een boek bij de Dorpsböke via school en het leek
ons vanuit het team verstandig om even aan te geven wat de afspraken zijn.
Vanuit het onderwijs is het van belang dat kinderen regelmatig lezen en niet alleen op school, maar
ook thuis. Goed kunnen lezen is essentieel voor alle vakken op school.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen thuis altijd een boek hebben op hun eigen niveau gaan we
vanuit school, om de week, met de kinderen naar de Dorpsböke om hun boek te ruilen of te
verlengen.
Hierbij is het de afspraak dat alle kinderen boeken (in ieder geval eentje) uitzoeken en hier ook voor
zorgen. Het boek wordt geleend op het persoonlijke pasje van het kind. Dat betekent dat de
verantwoordelijkheid voor het boek bij het kind ligt.
Om verwarring en het zoekraken van boeken te voorkomen nemen alle kinderen het boek mee naar
huis. Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat ze het boek tijdig weer mee terugnemen. Er kan
namelijk alleen een boek geruild worden als er ook een boek wordt ingeleverd, zodat er niet teveel
boeken in huis liggen.

Hieronder staat een overzicht van de dagen waarop de kinderen naar de Dorpsböke gaan.
Mocht het zo zijn, dat kinderen het boek van de Dorpsböke ook graag op school willen lezen, dan kan
dat. Het boek gaat echter elke dag weer mee naar huis.
We hebben voor het lezen op school ook een eigen schoolbieb, dus het boek van de Dorpsböke hoeft
niet persé elke dag mee naar school genomen te worden.
Wij hopen dat het hiermee duidelijk is en bij vragen horen wij het graag via d.ratering@keender.nl
Overzicht bezoek Dorpsböke op donderdag:
 In de oneven weken: groep 1-2a, groep 3, groep 5-6, groep 7
 In de even weken: groep 1-2b, groep 4-5, groep 8
Met vriendelijke groet,
Team de Sterrenboog
Opvang
Anders dan in de vorige Lockdown is het deze keer mogelijk voor kinderen om samen te spelen en bij
anderen over de vloer te komen. Probeer voor het regelen van opvang ook deze opties te bekijken.
Zo blijft de opvang op school echt voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben.
De leerkrachten die voor de opvang op school zijn zullen die dag minimaal beschikbaar zijn voor
vragen. Deze dagen worden via de leerkracht met jullie gecommuniceerd.
Data op een rij:
4 jan: start thuis onderwijs
19 jan: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij
1 feb: MR vergadering

