
   

Sterrenboognieuws 4 november 2021 

 
Coronamaatregelen  
Afgelopen week zijn nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf 6 november zijn mondkapjes 
verplicht in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is. We willen jullie vragen om een 
mondkapje te dragen, wanneer je in de school loopt. Voor de ouders van de kinderen in de groepen 
5 t/m 8 geldt, dat het mondkapje af kan, wanneer je in de klas zit. De kinderen en de leerkrachten 
hoeven geen mondkapje te dragen. Collega’s houden onderling en in contact met ouders anderhalve 
meter afstand.  
Op 12 november is er een nieuwe persconferentie. We gaan er nu nog vanuit dat we jullie fysiek in 
de school kunnen ontvangen voor de facultatieve gesprekken in de week van 29 november.   
 
 
Facultatieve gesprekken   
 
Groep 1 t/m 7 
In de week van 29 november staan de facultatieve tienminutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
gepland. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 16.30.  

De facultatieve gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven om 

in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht je uitnodigt voor een 

gesprek.  

Wil je het voor maandag 22 november bij de leerkracht aangeven als je een gesprek wenst. Mocht je 

één van de middagen echt niet kunnen dan kun je dat ook aangeven. Samen met de leerkracht 

bepaal je of het wenselijk is of het kind ook aanwezig is bij het gesprek.  

Groep 8 

Alle leerlingen worden voor een tienminutengesprek uitgenodigd. In het gesprek komt het voorlopig 

advies voor het voortgezet onderwijs aan bod. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 

16.30. Hiervoor kun je je inschrijven via de parro app. 

 
Project Jij en Ik groep 4 
 
Volgende week start ons nieuwe thema van Alles-in-1: Jij en ik! Dit thema gaat over verschillende 

culturen. We leren over eten & drinken, muziek & dans, wonen & spelen en kleding & feest.  

Week 1 start met het luisteren naar een voorleesverhaal waarin de kinderen kennismaken met groep 

4 van basisschool De Fontein. De kinderen uit deze groep zijn allemaal verschillend. Elk kind vertelt 

iets bijzonders over zichzelf (geloof, eten, hobby).  

In een vertelkring willen wij de kinderen van groep 4 van de Sterrenboog ook iets over zichzelf laten 

vertellen. Daarbij mogen de kinderen een foto meenemen.  

 
 
 
 
 
 



   

 
 
Project   KUNST     Alles in 1 
 
Wat is kunst? Tsja… Wat de een mooi vindt, vindt de ander nul, niks, nada. Smaken verschillen, 
zeker als het over kunst gaat. Wel werkt elke kunstenaar op de toppen van zijn kunnen om een 
gevoel of gedachte goed uit te beelden. Dat kan een tekening zijn, een beeld, film, dans, een 
gedicht, noem maar op. Niet nageaapt van iemand anders, maar zelf bedacht. Als heel veel 
mensen het mooi vinden, wordt de kunstenaar beroemd. In dit mooie project gaan we genieten 
van heel wat meesterwerken. Dat belooft wat! 
 

Week 1  Kunst 
Kennen jullie het boek ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ van Roald Dahl? We bekijken 
een deel van de film over dat beroemde verhaal. Verhalen of gedichten schrijven is 
vorm van kunst. Net als muziek, dans, toneel, schilder- en beeldhouwkunst. Erg oud 
maar nog altijd beroemd zijn Griekse beelden van wit marmer. Weten jullie beelden 
te vinden in Dordrecht? We gaan er foto’s van nemen. Schiet niet gauw een plaatje, 
maar let op licht en achtergrond. Ja, goed fotograferen is een kunst. Net als mooi 
voordragen van het gedicht in ons lesboek.  
 
 

 
Week 2   Theater 
Het filmpje over de Peking Opera brengt ons in de wereld van het 
theater. Schmink, kostuums, toneelspelen, dansen en zingen. Bij een 
komische voorstelling valt er veel te lachen. Vaak zet theater ons aan 
het denken en bij een ernstige voorstelling moeten we soms een 
traantje wegpinken.  
Toneelspelen, zingen, musiceren en dansen, niets zo leuk als dat. De 
komende weken zijn we er volop mee bezig.  
 
 
Week 3   Dans 
Wie talent voor dansen heeft zit goed deze week. 

Er komende heel wat 
flitsende dansen 
voorbij. Moderne 
dansen zoals de 
streetdance in het 
filmpje waarmee we 
beginnen. En klassiek 
ballet zoals het 

Zwanenmeer. We lopen een dagje mee met een 
danseres van het Nationale Ballet. En we zien Hans 
van Manen, een bekende choreograaf. We leren 
Engels en de woorden van de week. Onze hersens laten we kraken bij het bedenken van een limerick. 
Het verhaal ‘De stukgedanste schoentjes’ mogen we niet missen. 
 

 

 



   

week 4   Muziek 

Tegenwoordig kunnen we overal naar muziek luisteren. Vroeger 
niet. Toen moesten mensen zelf muziek maken. Of ze gingen 
luisteren als ergens een orkest speelde. Iedereen houdt van 
muziek. Er valt enorm veel te kiezen. Op het filmpje horen we 
Barokmuziek van 300 jaar geleden. Veel bling bling vind je niet? 
Over welke componist (bedenker van een muziekstuk) en over 
welke muziekinstrumenten gaan we leren? Op de computer 
kunnen we zelf de clips kiezen. Dat is pas uit de kunst! 
We lezen over Elvis Presley, de koning van de Rock-’n-roll. En over 
Madonna, de koningin van de popmuziek. Deze week geen verhaal 
in ons lesboek. We gaan er zelf eentje schrijven.  
 

Week 5   Schilderen 
Schilderen door de eeuwen heen, daar gaat het deze week over. Eerst 
bekijken we film over Jeroen Bosch. Een dag later verwonderen we 
ons over het beroemdste schilderij uit de 17eeuw: de Nachtwacht van 
Rembrandt. We lezen over Vincent van Gogh, een andere beroemde 
Nederlandse schilder. Vincent was een moeilijk mens, maar zijn 
schilderijen zijn stuk voor stuk meesterwerken. Engels is meer dan 
woordjes leren. Natuurlijk gaan wij deze week ook zelf schilderen.  
 
We sluiten het project af met een poppenkastvoorstelling voor de 
groep 1 t/m 4.  
 
 
 

 

Data op een rij 

1 t/m 5 nov: Kijkochtenden groep 1 t/m 5 

8 t/m 12 nov: Kijkochtenden groep 4 t/m 8  

16 nov: Studiedag leerlingen hele dag vrij 

29 nov t/m 3 dec: Facultatieve gesprekken 

3 dec: Sinterklaas 

22 dec: Kinderen 12.15 vrij ’s avonds kerstviering 

24 dec. t/m 7 jan.: Kerstvakantie 

 
Bijlage: 
 


