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De kop is er weer af en de eerste schoolweek zit er op.  

Wij kijken terug op een fijne eerste week met een goede sfeer in de school. De school en de groepen 

zien er fantastisch uit en alle groepen zijn druk bezig activiteiten om elkaar beter te leren kennen. 

Dit hebben wij tijdens de startvergadering ook gedaan. Zo hebben wij als team onze talenten in beeld 

gebracht. Dit zijn onze talenten: 

 

 

Maar wat zijn talenten? 

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde 

activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd 

vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie. 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te 

worden van hun talent. Op school hebben wij hiervoor kindertalentfluisteraars. De 
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kindertalentfluisteraars helpen kinderen om hun talenten te benoemen. We dromen ervan dat elk 

kind, zijn talenten kan leren kennen op een zeer laagdrempelige manier. 

 

Wat is een Kindertalentfluisteraar? 

Op de Sterrenwachter zijn reeds 2 teamleden opgeleid als 

Kindertalentfluisteraar en komend schooljaar gaan 3 collega’s de 

opleiding doen. Ze zijn zo enthousiast en zouden het fantastisch vinden 

als alle leerlingen meerdere keren gedurende hun schoolloopbaan een 

talentgesprek zouden voeren. Dit betekent dat we dit project zeker 

verder willen uitrollen.  
 

Opknappen van de school 

Zoals jullie wellicht op de foto’s via Social Schools hebben gezien, knapt de school steeds verder op. 

Hoe mooi het is geworden kunt u zien tijdens de ‘kijkjes in de klas’. 

Half september krijgen de groepen nog nieuwe gordijnen en in de herfstvakantie volgen dan de 

nieuwe vloeren. 

 

Nieuwe leerlingen 

Een extra welkom voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders. In groep 1/2 zijn Wout en Gabriel 

gestart.  Komende maandag gaat ook Jonathan starten. 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd toe op de Sterrenwachter. 

 

Wat neemt mijn kind mee naar school? 

 

* Kleine ochtendpauze: 

   Drinken en een klein hapje voor in de kleine pauze. Op dinsdag en donderdag is het water en     

   fruitdag. Meerdere dagen mag natuurlijk ook, wij promoten gezonde voeding; meer fruit in de  

   kleine pauze en het drinken van water. 

 

* Voor de lunch: 

  - een theedoek: deze wordt als placemat gebruikt.  

  - drinken in de vorm van een beker, een pakje, een waterbidon.  

  - een broodtrommel met boterhammen, een wrap, een salade, …… 

    Wat zit er niet in de broodtrommel? Iets lekkers zoals een koekje, of  

    een reep na de boterham. 

    Om 14 uur zijn we klaar en dan is het tijd om thuis iets lekkers te eten. 

    Voor gezonde lunch ideeën kunt u kijken op 

https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool 

 

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. 

 

Geen informatieavond 

Ook dit schooljaar is er geen informatieavond, wederom wel een informatiefolder. Volgende week 

vrijdag krijgt u via uw kind de informatiefolder. In de week van 6 september zijn de ouder-kind 

vertelgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw 

zoon en/of dochter.  Via de leerkracht hoort u verder hoe het ‘kijkje in de klas’ wordt georganiseerd. 

 

http://youtu.be/Y6ZyDNJItwE
https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool


Coronamaatregelen 

De 1,5 meter is nog steeds van kracht. Daarom blijven we gescheiden het schoolplein op gaan, zodat 

ouders onderling voldoende afstand kunnen bewaren. 

 

Via welke ingang komen de kinderen het schoolplein op? 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe groepenindeling, dus ook nieuwe ingangen. Dat betekent dat u 

soms even moet omlopen, toch willen we iedereen vragen om om het schoolplein heen te lopen naar 

de juiste ingang om daar uw zoon of dochter weg te brengen en op te halen. 

Groep 1/2: De kinderen komen via de poort bij de onderbouw het schoolplein op, samen met hun 

ouder(s). De kinderen worden om 14.00 uur ook op het schoolplein opgehaald. 

Het is fijn als u als ouder, wanneer u het schoolplein op komt, naar links gaat en een plek kiest bij het 

hek, zo kunnen de ouders van de kinderen van het Rakkertje, ook hun kinderen goed wegbrengen. 

Groep 3/4: De kinderen van groep 3/4 komen het plein op bij de ingang waar de vlagen staan. 

U mag als ouder met uw kind mee het schoolplein op, maar ook hier de vraag om aan de kant een 

plekje te kiezen. 

De leerkracht haalt 's ochtends de kinderen op. 

's middags loopt de leerkracht mee naar buiten, maar lopen kinderen zelf naar hun ouder toe. 

Groep 5 t/m 8: De kinderen van groep 5 t/m 8, komen zelf het plein op via de ingang van de 

bovenbouw. De leerkrachten lopen buiten en gaan met de kinderen naar binnen als de bel gaat. 

Gelukkig zijn er ook regels veranderd. Een van de veranderde regels is de 1,5 meter. Zowel   kinderen 

onderling, als kinderen en leerkrachten hoeven geen 1,5 meter meer te houden. Dat betekent dat 

kinderen weer de klassen langs gaan als ze jarig zijn. 

 Voor de zomervakantie speelden de kinderen gescheiden buiten en konden we ook geen leerlingen in 

de school laten samenwerken met kinderen uit andere groepen.   

 

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. 

mailto:directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl


 

Creatieve vorming 

Vanaf dinsdag 14 september zullen de creatieve vorming van juf Denise weer starten. De lessen zijn 

gekoppeld aan DaVinci.  

Wilt u voor ons eierdozen sparen? Oude overhemden zijn ook welkom. 

 

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.  

Daarnaast zullen er ook PABO studenten, zoals juf Larissa stage gaan lopen. In het volgende 

Sterrennieuws zullen zij zich aan u voorstellen. 

 

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. 

In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. 

 

Nieuws uit de groepen 

Alle groepen zijn lekker gestart. We merken dat er vaak tussendoor leuke nieuwtjes of activiteiten 

zijn, daarom hebben we als team afgesproken dat we geen twee wekelijks nieuws uit de groepen 

doen, maar dat iedere groep tussendoor een update of een aantal leuke foto’s stuurt. Zo blijft u als 

ouder betrokken bij de groep van uw zoon of dochter. 

In het Sterrennieuws zullen we verslag doen van de schoolactiviteiten. 

 

 
 

 

 

 

*** Het volgende Sterrennieuws verschijnt op 10 september ***  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar hebben wij weer een breed aanbod van koken, schrijven, sport, dansen, yoga, theater 

etc. Eind september gaan de eerste lessen van start. Ook dit jaar doen we het weer samen met de 

Burijn. 

Samen met de Burijn zullen wij een mooie flyer maken, zodat u een goed overzicht heeft van het 

aanbod. We hopen dat veel kinderen zich gaan inschrijven!! 

 

 

 

 

 

 

In de flyer een mooi sport aanbod. In 1 jaar 5 verschillende sporten uitproberen. 
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