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Overlast op het schoolplein/ in de wijk 

Regelmatig hangt er na schooltijd een grote groep jongeren op het schoolplein die ervoor zorgen dat 

de kinderen van de Sterrenwachter zich niet veilig voelen. 

We hebben eerst geprobeerd ze hierop zelf aan te spreken, maar dit heeft niet voor verbetering 

gezorgd.  

Inmiddels hebben we hierover contact gehad met de politie en het blijkt dat vanuit de wijk er al meer 

meldingen zijn gedaan. 

Met de politie hebben we de afspraak gemaakt, om bij overlast direct 0900-8844 te bellen. Dit geldt 

ook voor de kinderen of voor u als ouder. De politie wil het graag weten en reageren er direct op. Op 

dit moment rijden ze regelmatig langs de school en houden ze het goed in de gaten. 

 

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: 24 september, 29 oktober, 19 november, 17 december, 28 januari, 11 februari, 25 

maart, 22 april, 3 juni en 1 juli.  

 

Schoolfotograaf 

Say cheese!!!! Gisteren zijn we weer op de foto geweest. Elke leerling is alleen, 

met de klas en soms ook nog met broertjes en zusjes op de foto geweest. Paula 

dank je wel, dat de dag zo soepel verlopen is!!  
 

 

 

Datum  

14 september Start lessen van juf Denise 

24 september peuterinloopochtend 

6 oktober  Start Kinderboekenweek 

7 en 8 oktober Kinderen vrij 

18 oktober Herfstvakantie 

 Nieuws 

 Agenda 



 

 

Nieuwe gordijnen 

Na een week hard werken, is de hele school voorzien van nieuwe gordijnen. Super fijn en ze zijn ook 

nog eens verduisterend. 

 

 

En als bedankje had iedere klas mooie bloemen geknutseld! 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ouder-kind vertel gesprekken 

Wat was het fijn om zoveel ouders we even in de school te zien. 

Ik hoop dat u goede gesprekken heeft gehad en heeft genoten van het kijkje in de 

klas/school. 

We vinden korte lijntjes belangrijk, dus mocht u iets willen bespreken, maak dan 

een afspraak met de leerkracht.  

Een goede samenwerking en korte lijntjes zorgen ervoor dat elk kind tot een zo 

optimaal mogelijke ontwikkeling komt. 

 

AC zoekt nieuwe leden 

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. 

 

Gym 

Op donderdag worden de gymlessen gegeven door meester Rob. Op maandag wordt de gymles 

verzorgd door de eigen leerkracht. 

Beiden dagen hebben de kinderen gymkleding én gymschoenen nodig. Bij de start van het schooljaar 

is het fijn om te controleren of de gymschoenen nog passen. 

We hebben de afgelopen week gemerkt dat veel kinderen geen gymschoenen en/of gymkleding bij 

zich hadden. Dit hebben we voor deze week door de vingers gezien. Komende week heeft iedereen op 

maandag en donderdag gymschoenen en gymkleding nodig. I.v.m. de veiligheid mogen kinderen 

zonder gymschoenen niet mee gymmen en krijgen zij een alternatieve opdracht. 

 

Voorstellen extra handen in de school 

Extra handen zijn altijd fijn in de school.  

Komend schooljaar zal meester Lucas stage lopen in groep 1/2, juf Sharon in groep 3/4, meester Max 

in groep 5/6, Meester Morris en juf Tessa in groep 7/8.  

 

Even voorstellen Max: 

Ik ben Max Strooper. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Warmenhuizen. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistent en ik zit in mijn 2e jaar. Ik doe de opleiding omdat ik het werken met kinderen leuk 
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vind en ik vind het leuk om kinderen nieuwe dingen aan te leren. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 

te voetballen en om te skiën in de wintermaanden. Groetjes Max Strooper 

 

Plusklas wordt Groeilab 

Meester Leon heeft aan het einde van vorig schooljaar afscheid genomen, omdat hij klaar was met de 

PABO en dit jaar fulltime een eigen klas heeft. Ook de externe plusklas heeft geen vervolg gekregen 

dit schooljaar. 

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een passend aanbod te geven, daarom hebben wij dit 

intern opgelost in samenwerking met De Burijn. 

Juf Susan gaat samen met juf Madelon het plusaanbod verzorgen. Tevens begeleidt juf Susan een 

aantal leerlingen van de Sterrenwachter. 

Even voorstellen juf Susan: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik wil me graag even aan u voorstellen. 

Mijn naam is Susan Blok en ik heb ruim 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Ik werk met veel 

plezier op De Sterrenwachter, waar ik kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte begeleid en 

lesgeef aan leerlingen in het Groeilab (de plusklas). Ik vind het erg leuk en iedere keer een uitdaging 

om begeleiding en onderwijs af te stemmen op deze leerlingen. Dit werk doe ik ook op een andere 

school. 

Verder hebben mijn man en ik 3 kinderen, hou ik o.a. van zingen (ik zing in een vocal group) en 

wandel ik graag in het bos. 

 

Tot ziens en groetjes, 

juf Susan 

 

 

 

 

 

 

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. 

Bij het inschrijven even goed kijken waar het aanbod is. 

De eerste flyer is meegegaan de kinderen van groep 5 t/m 8, namelijk: 

 

10-weekse cursus improvisatietheater voor kinderen  

Wil jij je improvisatie-skills ontwikkelen in de meest fantastische scènes die je samen 

bedenkt? 

Dan is deze 10-weekse cursus wat voor jou! We leren je om te improviseren met emoties, typetjes en 

samenspel, en natuurlijk leer je een boel improvisatie spelvormen.  
 

Van het volgende aanbod krijgen de kinderen deze week de flyer mee: 

 

 Brede school 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

Wat komt er nog aan???? 

 

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. 

 

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 24 september ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


