Sterrenboognieuws 18 maart 2021
Luizencontrole
Nu er al een hele tijd geen luizencontrole op school plaats heeft gevonden willen we jullie
vragen zelf de kinderen regelmatig te controleren. Van verschillende kappers hebben we
begrepen dat luizen, nu scholen niet meer kunnen controleren, op veel plekken opduiken.
Dit zou jammer zijn. Controleer dus zo nu en dan zelf en meldt het aan de leerkracht
wanneer u luizen en/of neten aantreft.
Schoolbieb
Dorpsböke…… hoe zat het ook alweer?
Het is 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.
Als het goed is hebben de kinderen, op verzoek van de Dorpsböke, de boeken reeds mee
naar school genomen. Zo niet, dan kan dit natuurlijk altijd nog op de dag dat ze naar de
Dorpsböke gaan.
Hieronder staat een overzicht van de dagen waarop de kinderen naar de Dorpsböke gaan.
Let op deze is gewijzigd. 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.
Overzicht weekindeling bezoek Dorpsböke op donderdag vanaf 1 april:
· In de oneven weken: 1/2A, 3, 5/6 en 7
· In de even weken: 1/2B, 4/5 en 8

BIJDRAGE OUDERRAAD EN CONTINUROOSTER.
Het tweede deel van de bijdrage voor de ouderraad en het continurooster zal eind maart
geïnd worden. De bijdrage voor de ouderraad bedraagt € 42,50 per kind per jaar en de
bijdrage voor de opvang van het continurooster € 45,00 per kind per jaar. In overleg met de
directie, MR en OR gebeurt het innen hiervan in twee termijnen van € 43.75 per kind. Het
eerste deel van de bijdrage is geïnd in oktober en nu in maart zal het tweede deel van de
bijdrage geïnd worden. Mocht uw kind als eerste van het gezin instromen of zijn uw
gegevens bij ons nog niet bekend dan krijgt uw kind een schrijven mee naar huis.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Namens de ouderraad,
Ilona Wolters penningmeester Ouderraad

Thema bouwen
Kosteloos materiaal
Voor het thema bouwen zijn wij op zoek naar kosteloos materiaal om mee te bouwen. Denk
aan wc/keukenrollen, uitgespoelde pakken, doosjes enz.
Volgende week starten we met het schoolbrede thema Bouwen. Dit is een thema in het
domein techniek. We leren wat techniek is, over hefbomen, katrollen, veren, tandwielen,
technische beroepen als loodgieter, automonteur, bouwvakker en ontwerper. Maar ook
leren we over de fiets en de brandweer. Ook kijken we samen naar bouwen en gebouwen en
we leren over uitvinders en uitvindingen die ons leven hebben veranderd.
Een huis is een thuis. De plek waar we ons veilig voelen en beschut zijn tegen het weer. Een
plek ook waar we goed verzorgd kunnen opgroeien. Iedereen heeft zo’n thuis nodig. Wat er
allemaal komt kijken bij de bouw van huizen ontdek je in dit project. Huizen, maar ook
winkels, scholen, kantoren, straten en nog veel meer. En laten we de dijken niet vergeten die
nodig zijn om droge voeten te houden. Zo is er ontzettend veel te doen in de wereld van de
bouw. Bouwen, een prachtig project om samen aan te….bouwen.
Week 1 Wonen

Heien, ijzer vlechten, beton storten, een steiger opbouwen, de film
maakt ons wegwijs in de bouw van een huis. We leren ook allerlei
bouwmaterialen kennen. De eerste mensen
woonden in grotten, holen of hutten lezen
we in ons boek. Hier en daar is dat nog zo.
Maar in ons land bouwen we stevige huizen,
meestal van steen en beton. Bouwen begint
met een bouwtekening van een architect. Een stevig fundament moet
het zware huis dragen.
Ben jij al eens verhuisd? Dan snap je het gedicht ‘Het nieuwe huis’ helemaal.

Week 2 Muren en kastelen
Een kasteel is zo gek nog niet. Dat horen we in een vrolijke film over kastelen. Toch was het
vroeger vaak afzien in zo’n kil kasteel. Bij Info leren we over
kastelen in de middeleeuwen. De eerste waren houten
woontorens, later werden er grotere kastelen met stenen
gebouwd. De muren waren heel dik om aanvallers buiten te
houden. Ook een stad had een dikke stadsmuur, met poorten
erin die ’s nachts op slot gingen. Heel bijzonder is de Chinese
muur van wel 6 duizend km lang!
Het gedicht ‘De muur van Berlijn’ verdient het om mooi voorgedragen te worden. We lezen
een verhaal over koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel. Bij Engels doen we alsof
we op bezoek zijn in Windsor Castle. De gids praat Engels en wij natuurlijk ook.
Week 3 Bijzondere bouwwerken
Deze week zien we geweldige bouwwerken.
Bob de Bouwer zou er zelfs van opkijken. De
film over piramiden brengt ons naar Egypte. In
ons lesboek zien we het ene na het andere
prachtige bouwwerk: de Eiffeltoren (300
meter), de Blauwe Moskee in Istanbul, het
operagebouw van Sydney. En niet te vergeten de kathedraal Sagrada
Familia van architect Gaudi in Barcelona. Grote bruggen en torens maken
altijd veel indruk. Erg knap om ze zo te maken dat ze eeuwenlang blijven
staan. We lezen de teksten heel nauwkeurig, want de vragen zijn pittig.

Week 4 Superconstructies
Zeg je achtbaan, zeg je zwaartekracht. De ene keer lijk je te
zweven in zo’n gevaarte, een tel later word je zwaar in je
stoeltje gedrukt. Een achtbaan moet spannend, maar toch
veilig zijn. Mooi om te zien hoe zo’n constructie gebouwd
wordt. We lezen over
de torenbouw van
Babel, een verhaal uit de Bijbel.
Bruggen zijn knappe constructies. We gaan zelf
bruggen bouwen. Wordt het een hangbrug of een
boogbrug? Een trein en een fiets zijn evengoed
superconstructies. Haal maar eens een fiets in de
klas en bekijk het frame [je zegt: freem], waar alle

onderdelen aan vast zitten. Knap gemaakt, vind je niet?
Week 5 Duinen, dijken en dammen
Een deel van ons land ligt lager dan de zee. Duinen,
dijken en dammen zorgen ervoor dat we het water
de baas blijven. Toch zijn er soms overstromingen,
vooral vroeger. We zien een film over de watersnood
van 1953. We lezen over Deltaplan en Afsluitdijk. De
Zuiderzee (nu IJsselmeer) werd kleiner gemaakt door
er polders van te maken.

Data op een rij
25 maart: leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag)
29 maart: MR vergadering
29 maart: Theorie Verkeersexamen groep 7 en 8
5 april: Pasen vrij
21 en 22 april: Cito groep 8
23 april: Koningsspelen
26 april t/m 7 mei: Meivakantie
10 mei: MR vergadering
11 mei: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag)
13 en 14 mei: Hemelvaart vrij
Bijlage:

