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Kinderboekenweek 2021: “Worden wie je wil”  
Het thema dit jaar is: “Worden wie je wil”; het gaat over 

beroepen.  

Op 6 oktober wordt de Kinderboekenweek op het plein 

feestelijk geopend door de leerkrachten. 

Hoe is nog een verrassing !! U bent natuurlijk van harte 

welkom om  bij de opening aanwezig te zijn. 

 

Na de feestelijke opening is het tijd voor een ontbijt. Dit is 

normaal gesproken het 8 oktober ontbijt voor groep 5 en 

groep 6 ter ere van Alkmaar ontzet. Door de geldende corona 

maatregelen gaat het ontbijt ook dit jaar niet door, maar 

worden er ontbijt boxen beschikbaar gesteld voor de 

basisscholen. 

Wat hebben kinderen nodig voor het ontbijt: een bord, een beker en bestek. 

Dieet wensen of allergieën graag doorgeven aan de leerkracht. Het is fijn als u dan zelf een ontbijtje 

meegeeft. 

 

’s Middags organiseren wij van 13.30 uur tot 14.30 uur een boekenmarkt voor een ieder die op zoek 

is naar andere, lieve, gekke, mooie of inspirerende kinderboeken of deze juist wilt verkopen. Er 

worden tafels ter beschikking gesteld voor iedereen die boeken wilt verkopen. Het is voor ons 

belangrijk om te weten wie boeken gaan verkopen, dit geldt zowel voor mensen van buiten af als voor 

de ouders en kinderen van de Sterrenwachter. Aanmelden kan via een mailtje naar 

directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl.  

Datum  

6 oktober  Start Kinderboekenweek 

7 en 8 oktober Kinderen vrij 

18 oktober Herfstvakantie 

29 oktober peuterinloopochtend 

30 oktober ontruimingsoefening 

 Nieuws 

 Agenda 
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Om 13.30 uur zijn jullie van harte welkom om gezellig 

samen met uw kind(eren) boeken te kopen, maar samen 

verkopen kan natuurlijk ook. Dus als jullie thuis boeken 

hebben die jullie niet meer lezen, dan is nu de kans om ze 

te verkopen. 

Het is belangrijk dat de boeken thuis worden voorzien van 

een prijsje. Deze mag maximaal €2,00 zijn, maar liever 

minder. 

De kinderen waarvan de ouders niet aanwezig kunnen zijn 

gaan samen met de eigen leerkracht over de boekenmarkt. 

Het is leuk als ze die dag wat geld meekrijgen naar school, 

zodat ze een nieuw boek kunnen kopen.  

De kinderen die gaan verkopen zijn om 14.30 uur klaar. We 

zorgen ervoor dat kinderen die naar Kiddies gaan, daar heen 

worden gebracht als de boekenmarkt is afgelopen. 

  

 

 

Op 13 oktober hebben we tussen 09.00 en 11.30 een feestelijke beroepenochtend gepland staan; 

geheel in stijl en in het thema van de Kinderboekenweek. 

Op deze beroepenochtend willen we de kinderen kennis laten maken met verschillende soorten 

beroepen. 

 
We zouden uw hulp hierbij enorm op prijs stellen. Bent u op 13 oktober beschikbaar tussen 09.00 

en 11.30? Wilt u iets over uw beroep vertellen aan (kleine) groepjes kinderen? Misschien attributen, 
foto’s, filmpjes laten zien, een workshop(-je) geven, een presentatie, proeverij, spreekbeurt 

verzorgen, of iets anders? 
 

Het kan en mag van alles zijn. Van dierenarts, tot kapper, tot automonteur, 

machinist, professor, slager, bakker, politieagent, nagelstylist, acteur, financieel 
medewerker, interieur verzorger, architect, dokter, verpleegster…  

Het maakt eigenlijk niet uit welk beroep u heeft; we zouden u dolgraag op school 
ontvangen om er iets over te vertellen aan de kinderen. En er een feestelijke en 

leerzame ochtend van maken op school. 

 
U kunt zich op geven bij één van de leerkrachten, waar na u op een later moment 

bericht krijgt over de precieze organisatie van deze ochtend. 
 

We hopen den duimen dat u zich in grote getalen opgeeft!  

En kijken er enorm naar uit om u weer zoals vanouds in de school te mogen 
ontvangen voor het gezamenlijk organiseren van een onvergetelijke activiteit. 

 
Op 15 oktober sluiten we de kinderboekenweek af. De kinderen mogen die dag 

verkleed naar school komen. Wij zijn benieuwd als welk beroep ze verkleed komen!!! 
 

Nationale voorleeswedstrijd 

Tijdens de kinderboekenweek gaan we in groep 7/8 op zoek naar de 
voorleeskampioen van de klas. De winnaar gaat vervolgens door naar 

de volgende ronden, waarin hij of zij zal strijden tegen andere 
basisschool leerlingen . 
 



Tijdens de kinderboekenweek is er ook een actie van de Bruna. 

Bruna organiseert wederom de succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier 
om de schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. 

 

Zo werkt het 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje 
in op school. 

 De school verzamelt al deze kassabonnen. 

 De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een Bruna-

winkel. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en 
overhandigt een waardebon. 

 De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken 

uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd. 
 

Dus mocht u een boek kopen in deze periode, dan ontvangen wij graag het bonnetje. 

 

Corona maatregelen 

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij door het Coronavirus het dagelijkse contact met u als ouder gemist. 

Per 25 september verdwijnt de 1,5 meter, hierdoor is er weer meer mogelijk. 

Binnen Ronduit is afgesproken dat ouders en bezoekers welkom zijn op de school behalve bij het 

halen en brengen van de kinderen. 

In de jaargids heeft u al kunnen lezen dat wij het halen en brengen anders wilde gaan organiseren, 

omdat wij hebben ervaren dat er meer rust is, tijd en ruimte voor de kinderen en de zelfstandigheid 

enorm is gegroeid. 

Dit betekent dat wij het brengen anders gaan organiseren, door geplande inloopmomenten van 8.30 

tot 8.45 uur. Voor groep 1 t/m groep 4 liggen deze vast. Voor groep 5 t/m 8 verneemt u de 

inloopmomenten van de leerkrachten. Hier starten we mee naar de herfstvakantie. 

Inloopmomenten groep 1/2: dinsdag en donderdag 

Inloopmomenten groep 3/4: maandag en woensdag 

Tijdens de inloopmomenten bent u van harte welkom om samen met uw kind in de klas een werkje te 

doen. Op de andere dagen halen wij de kinderen buiten op. 

 

Stepjes en skeelers 

De afgelopen weken komen er veel kinderen op stepjes of skeelers naar school. 

We zien dat hier in de pauzes ontzettend leuk mee wordt gespeeld en daar worden 

we blij van.  
De stepjes en skeelers zijn dan ook nog steeds welkom, maar wat er gaat 

veranderen is dat er vanwege de veiligheid geen steppen meer in de hal mogen 

staan. 

Steppen mogen mee naar school, maar dienen buiten te blijven. Met een kettingslot 

kunnen ze aan het hek bij de fietsen worden vastgezet of in de fietsenrek bij de 

voordeur van de bovenbouw. 

Voor de kinderen die op skeelers komen geldt dat zij ook schoenen meenemen. We doen ook 

regelmatig een activiteit buiten in het kader van bewegend leren en dat kan niet op skeelers. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Ieder schooljaar wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor extra activiteiten en feesten. U 

kunt daarbij denken aan uitgaven rond Sinterklaas en kerst. Daarnaast wordt de sportdag en de 

schoolreisjes hiervan betaald. Er bestaat de mogelijkheid om de kosten te betalen via de Alkmaar pas. 

De Activiteitencommissie beheert deze gelden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks 

vastgesteld. Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is €50,- (€30,- schoolreisje en €20,-

ouderbijdrage). Komende week ontvangt u een brief met daarin het rekeningnummer en aanvullende 

informatie. 

 



Ouderhulp/ ondersteuning AC  

Helaas hebben wij vorig schooljaar maar minimaal gebruik mogen maken van ouderhulp. Dit 

schooljaar hopen op weer een intensievere samenwerking met u als ouder in en om de school. 

Bij de brief van de ouderbijdrage, ontvangt u ook een intekenformulier waarop u kunt aangeven bij 

welke activiteit u wilt helpen. 

 

Voor de activiteiten commissie zijn wij op zoek naar nieuwe leden. De activiteiten commissie helpt bij 

het organiseren van feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen), maar ook voor hulp bij de Avond4daagse, 

sportdag en andere activiteiten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar, om alle activiteiten 

door te nemen en om de verschillende taken te verdelen. Vanuit school zijn juf Els en een van de 

nieuwe leerkrachten het aanspreekpunt. Zij zijn ook samen, met een directielid, aanwezig bij de 

vergaderingen. Mocht u zich willen opgeven voor de activiteitencommissie, dan kunt u zich aanmelden 

bij juf Els of juf Mayke.  

 

Gezocht ouders die willen meedenken met de PR werkgroep 

Welke ouders vinden het leuk om mee te denken rondom de pr van de school? 

We zijn als school met veel mooie initiatieven bezig waar wij trots op zijn en willen dit graag 

uitdragen. 

Wij vinden het fijn als een aantal ouders hierin willen meedenken. 

Mocht u het leuk vinden, dan horen wij dat graag via een mailtje naar 

directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl. 

 

Oproep van Isis uit groep 8 voor het buurthuis ’t Ambacht 

Buurthuis ’t Ambacht zoekt vrijwilligers! 

Er worden steeds minder activiteiten georganiseerd, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. 

Dit vinden we erg jammer. 

Dus als u het leuk vindt om vrijwilliger te zijn en te helpen bij activiteiten of het organiseren van 

activiteiten dan kunt u contact opnemen met buurthuis ’t Ambacht: buurthuisambacht@gmail.com  

Het is echt een heel leuk buurthuis, dus ik hoop dat er veel vrijwilligers komen! 

Groetjes Isis 

 

Data peuterinloopochtenden 

Ook dit jaar zijn er weer peuterinloopochtenden. Mocht u thuis een peter hebben óf mensen kennen 

met een peuter die een school zoeken, geef ze de tip dat ze één keer per maand van 9.00 tot 10.00 

uur kunnen meespelen. 

De data zijn: 29 oktober, 19 november, 17 december, 28 januari, 11 februari, 25 maart, 22 april, 3 

juni en 1 juli.  

 

Ziekmelden/ afmelden van leerlingen/ contact met de leerkracht 

Wanneer uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen of u wilt afspraak 

doorgeven, willen wij dat graag vóór 8.30 uur telefonisch weten via ons telefoonnummer 072-

5613233.  

Onder schooltijd zijn de leerkrachten niet bereikbaar, zij staan voor de groep. Wanneer u onder 

schooltijd voor de leerkracht belt dan zal de conciërge uw telefoonnummer noteren en wordt u na 

schooltijd door de leerkracht terug gebeld. 

Wanneer u iets wilt doorgeven aan de leerkracht dan kunt u een bericht sturen via Social Schools. 

Wanneer u het bericht stuurt voor 8.00 uur, dan leest de leerkracht het nog voor schooltijd. 

Wat belangrijk is, is dat u het stuurt via een nieuw bericht. Dit krijgen wij goed in beeld. Van de 

berichten via gesprekken krijgen wij geen melding. 

Wanneer de leerkracht het gelezen heeft, ziet u dat bij het oogje. Voor schooltijd, is er niet altijd tijd 

om een reactie terug te sturen. 
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We hebben een ontzettend mooi en breed aanbod voor dit schooljaar!! 

Hierin werken wij samen met de Burijn, dat betekent dat een deel van het aanbod op de 

Sterrenwachter is en een deel op de Burijn. 

 

Voor welke activiteiten kun je je opgeven: 

 

Gitaarles voor groep 4 t/m groep 8. 

Start maandag 4 oktober van 14.15 tot 15.15 uur. 

Op de Sterrenwachter. 

 

 

 

 

 

 

 

Doe je ding met klei. Voor groep 3/4/5 

Start op donderdag 14 oktober van 14.15 uur tot 15.15 uur. 

Op de Sterrenwachter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prentenboeken en muziek. Voor groep 1 en 2. 

Start op dinsdag 5 oktober van 14.15 uur tot 15.15 uur. 

Op de Sterrenwachter. 

 

 

 

 

 

 

 

Speurneuzen in de natuur. Voor groep 3/4/5. 

Start op donderdag 14 oktober 14.15 – 15.15 uur. 

Op de Sterrenwachter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brede school 



Electronicakidz. Voor groep 6/7/8. 

Start op donderdag 14 oktober 14.15 -15.15 uur. 

Op de Burijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniekkidz. Voor groep 3/4/5. 

Start op maandag 4 oktober van 14.15-15.15 uur. 

Op de Burijn. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het aanbod is terug te vinden op stadskids.nl en is geopend voor inschrijving. 

 

 
 

Nieuw aanbod: 

 

Kinderyoga door juf Madelon. Dit start op woensdag 27 

oktober voor groep 1/2/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kleine Sprankeling voor 4 t/m 8 jaar. Start op donderdag 28 oktober. 

De kleine sprankeling neemt je mee op reis op een avontuurlijke en muzikale reis, waar bij kinderen 

de muziek (klank, ritme en melodie) samen beleven: we luisteren, voelen, bewegen en ervaren wat 

muziek doet. We gaan muziek maken met echte instrumenten, zoals de Saxofoon, boomwhackers en 

nog veel meer. 

En sluiten af met een optreden voor de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaat binnenkort van start 

Verliefd op Taal: maak je eigen (prenten)boek. Voor groep 5 tot en met 8. 

Samen met Elsemieke worden kinderen in 10-weken verliefd op taal en ervaren kinderen hoe leuk taal 

is. Kinderen leren dat je met taal je kan uiten, je leert schrijven en je leert vooral dat schrijven heel 

leuk is. Met als doel een eigen (prenten)boek dat je kan voorlezen. 

 

*** Het volgende Sterrennieuws verschijnt op 15 oktober ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


