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Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, die lieve, goede Sint! 

Ook dit jaar kwam Sinterklaas de kinderen van de Sterrenwachter 

weer bezoeken.  

Ondanks de geldende maatregelen, waardoor er een aantal 

kinderen niet bij konden zijn en er ook geen feestlijk onthaal op 

het schoolplein was, was het een geslaagde dag. 

Voor de kinderen die er niet bij konden zijn hebben we geregeld 

dat de surpises werden gehaald en gebracht, zodat ook zij een 

beetje Sinterklaas thuis hadden. 

 

De dag na Sinterklaas, 6 december, zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  

 

Een kleine impressie van de dag: 

Datum  

5 december 2021 Sinterklaas 

6 december 2021 Studiedag: kinderen vrij 

8 december 2021 MR vergadering 

20 -24 december 2021 Week van de Kerstoptredens 

16 december 2021 Kerstlunch 

24 december 2021 12.00 uur school uit. 

27 december – 7 januari 2022 Kerstvakantie 

10 januari 2022 Weer school 

 Nieuws 

 Agenda 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

Met het oog op de toenemende besmettingen en met vorig jaar in ons achterhoofd hebben wij 



besloten om kerst al een weekje eerder te vieren. Met de nieuwe maatregelen is een kerstdiner niet 

mogelijk, gezien het feit we een lockdown hebben van 17.00 tot 5.00 uur. 

Daarom willen we graag een kerstlunch organiseren op donderdag 16 december. Hoe we hier precies 

vorm aan gaan geven ontvangt u op een later tijdstip. Mochten we de week voor kerst wel open zijn, 

dan zullen we ook van de laatste ochtend voor de kerstvakantie een gezellige kerstochtend maken. 

 

De nieuwe maatregelen zorgen er ook voor dat de crea-ochtend van 8 december en de  

kerstoptredens, met de hele school bij elkaar, niet kunnen doorgaan. Kinderen die hun talenten willen 

laten zien, mogen dit in de eigen klas doen. 

 

Vorig jaar hadden we een mooie actie met het uitdelen lichtjes. Dit jaar willen we een zelfde soort 

actie organiseren, maar dan met kerstkaarten. Dus wie gunt u een kerstkaart? Mocht u iemand weten 

die een mooie kaart verdient, laat het ons weten. 

 

Sterrenjacht 

Wie gaat ermee op Sterrenjacht? 

Mocht je je nog niet hebben opgegeven en in de kerstvakantie mee willen doen aan de sterrenjacht 

en daarmee kans maken op mooie prijzen: spellenpakket, knutselpakket, bioscooppakket, geef je dan 

op bij de intekenlijst bij de klas, juf Mayke of door een email naar 

directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl. 

Er zijn een hoop ouders die hun raam beschikbaar stellen voor een ster, hier zijn we heel blij mee, in 

de week voor de kerstvakantie gaan we de sterren verspreiden. 

 

Corona-maatregelen 

Helaas veranderen de maatregelen voortdurend. 

Waar ik afgelopen woensdag nog een bericht stuurde over testen bij de GGD, ook bij lichte klachten, 

geldt er sinds vandaag dat een zelftest bij lichte klachten voldoende is.  

Wanneer milde klachten aanhouden, ook na een negatieve zelftest, wordt er alsnog geadviseerd om 

naar de GGD te gaan. 

De wijziging geldt niet voor mensen die zich moeten laten testen omdat iemand in hun omgeving 

corona heeft. Die mogen een zelftest doen, maar moeten dan alsnog in quarantaine blijven, ook na 

een negatieve uitslag op de zelftest. Op de vijfde dag moeten zij zich bij de GGD laten testen. Als daar 

de test negatief is, mogen ze uit quarantaine, zoals ook staat omschreven in de huidige richtlijnen. 

 

Mocht er vanuit het bestuur een verdere uitwerking komen, dan zal ik deze delen via de Social 

Schools. 

 

Komende week komen de zelftesten binnen voor de leerlingen vanaf groep 6. Er wordt geadviseerd 

om 2x per week preventief thuis een zelftest te doen. 

 

Nieuwe facebookpagina 

Volgt u ons al op facebook? Dan is het u wellicht opgevallen dat we al enige tijd niets meer kunnen 

posten via onze oude profiel, dit komt door technische problemen die we helaas niet kunnen 

verhelpen. We hebben een nieuwe omgeving aangemaakt, 

zodat we via deze site u en onze omgeving op de hoogte 

kunnen houden van alle mooie, interessante en bijzondere 

dingen die bij ons op school spelen. U kunt ons volgen via 

onderstaande 

site https://www.facebook.com/desterrenwachteralkmaar 

 

We zouden het ontzettende waarderen als u als ouder een 

review op deze site zou willen achterlaten zodat meer 

mensen kunnen lezen hoe onze school vormgegeven wordt.  
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U kunt dit eenvoudig doen via onderstaande 

link; https://www.facebook.com/desterrenwachteralkmaar/reviews/?ref=page_internal 

 

Met onze leerlingen hebben we het doel gesteld om meer dan 250 likes op onze nieuwe 

pagina te behalen voor vrijdag 24 december. Helpt u mee onze school verder onder de 

aandacht te brengen en onze leerlingen een pyjamma-ochtend?  Dus wijs de buren, 

vrienden, familie op onze nieuwe site en laat ook zij vrienden worden van de Sterrenwachter. We 

waarderen het tot aan de sterren en terug!😁 

Op onze website: www.desterrenwachter.nl is een directie knop naar onze Facebookpagina en 

Instagram pagina te vinden. 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage al betaald. Mocht u het nog niet hebben gedaan 

dan hopen we dat u de bijdrage overmaakt voor 20 december. 

 

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). U kunt het geld voor 20 december overmaken naar: 

IBAN  NL17 INGB 0004 3897 40 

Ten name van        OBS De Sterrenwachter 

Onder vermelding van Bijdrage 2021/2022, voornaam, achternaam en de groep van uw kind/ kinderen. 

 

Mocht het niet lukken om het volledige bedrag vóór 20 december 2021 te betalen, dan kunt u gebruik 

maken van een gespreide betaling. Een betalingsvoorstel u mailen naar:  

penningmeesterdesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl. 

 

Heeft u een AlkmaarPas? Dan kunt u op school langskomen (met de pas en pincode) om het bedrag 

van de pas te laten afschrijven.  U kunt contact opnemen met de directeur, Mayke Kuilboer, over het 

afboeken van het bedrag. Meer informatie is te vinden op: http://alkmaarpas.nl/kinderen 

 

 

 

 

 

*** Het volgende Sterrennieuws verschijnt op  24 december ***  
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