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Kinderboekenweek 2021: “Worden wie je wil”  
Vandaag hebben we de kinderboekenweek  

 “Worden wie je wil” afgesloten. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde kinderboekenweek. 

 

We opende de kinderboekenweek op 6 oktober, helaas door 

het weer niet buiten, maar wel met elkaar in de aula. Alle 

leerkrachten waren verkleed als een beroep. 

 

Datum  

18 t/m 22 oktober  herfstvakantie 

25 t/m 29 oktober Week van de luizencontrole 

29 oktober Peuterinloopochtend 

8 november Week van de mediawijsheid 

11 november Sint Maarten 

13 november Sinterklaas komt aan in Nederland 

15 november Ouders groep 1 t/m 4 cadeautje Sint uitzoeken 

17 november Lootjes trekken  

19 november Peuterinloopochtend 

 Nieuws 

 Agenda 



 

 

Na de feestelijke opening was het tijd voor een ontbijt mogelijk gemaakt door de 8 oktober 

vereniging. Normaal gesproken is het 8 oktober ontbijt voor groep 5 en groep 6 op het Canadaplein, 

maar door de geldende corona maatregelen ging het ontbijt ook dit jaar niet door en werden er 

ontbijt boxen beschikbaar gesteld voor de basisscholen. 

 

’s Middags was er de boekenmarkt. Deze willen we jaarlijks laten terug komen tijdens de 

kinderboekenweek. Naast boeken werden er ook spelletjes, zelfgebakken cake en pepernoten 

verkocht. Wij vonden het een succes, wij hopen u ook! 

 



 

 Afgelopen woensdag ochtend hebben de kinderen genoten van de 

beroepenochtend.  Tijdens de beroepenochtend hebben de kinderen kennis 

gemaakt met verschillende soorten beroepen.  

Wij willen de volgende ouders, oma’s, ooms hartelijk bedanken en wij hopen dat 

jullie net zo genoten hebben als wij: 

Moeder van Tim groep 7 met hulp van Tim en Beau: elektriciteit 

Moeder van Sverre groep 6 en Oscar groep 8: verpleegkundige in het ziekenhuis 

Oom van Dominique groep 2: bouwbedrijf 

Oma van Dominique groep 2: medewerker collectiebeheer bij het Westfries 

Museum in Hoorn 

Moeder van juf Tessa en collega: politie agenten 

Moeder van Morgan groep 3: kinderopvang 

Moeder van Elize groep 3 en Sophie groep 5: docent op het Horizoncollege richting zorg/ verpleging 

Juf Jessica van het naschoolse aanbod de kleine Sprankeling: muziek 

Oma van Amy groep 5: haken 

Moeder van juf Petra: pedicure 

Juf Susan: zangdocent 

Moeder van Jelle groep 8: schrijver 

 

Op vrijdag 15 oktober hebben we de kinderboekenweek afgesloten. De kinderen mochten verkleed 

naar school komen.  

In de ochtend hebben de peuters van het Rakkertje en Kiddies en groep 1 t/m 4 genoten van een 

vertelvoorstelling door juf Marcia over Kapsalon Truus gebaseerd op het boek van Kapsalon Bart.  

   

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. Deze week hebben wij een nieuwe 

facebookpagina 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.  
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 pyjammamiddag?  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. 

 

https://www.facebook.com/desterrenwachteralkmaar
https://www.facebook.com/desterrenwachteralkmaar/reviews/?ref=page_internal
http://www.desterrenwachter.nl/


Week van de luizencontrole 

Graag willen we na de herfstvakantie weer starten met de luizencontrole. Welke ouders willen helpen? 

 

Terugblik studiedag 7 oktober 

Op 7 oktober waren de kinderen vrij. Op deze dag hadden wij als team onze eerste studiedag van dit 

schooljaar. 

In het Sterrennieuws van 9 april vorig jaar hebben we u meegenomen in de verdere uitwerking van 

onze visie. 

Hieronder een korte samenvatting het sterrennieuws van 9 april: 

 

Ons motto is: ‘leren met een lach’. 

We willen dat onze leerlingen met plezier naar school komen: huppelend naar school en fluitend weer 

naar huis. 

We willen dat leerlingen, maar ook ouders zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. 

Samen zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin 

verschillen normaal zijn. 

 

De basis van ons onderwijs komt vanuit vertrouwen: vertrouwen in ieder mens, met daarbij ieders 

talenten en mogelijkheden. Ons doel is dat leerlingen die onze school verlaten leerlingen met lef zijn. 

Leerlingen die zelfstandig zijn, keuzes durven te maken, inzicht in eigen handelen en kunnen hebben, 

kunnen samenwerken en met een open en nieuwsgierige blik de toekomst tegemoet gaan. 

 

In de maatschappij van nu wordt er steeds meer een beroep gedaan op vaardigheden zoals: 

zelfstandig zijn, goed kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid. Dit zijn vaardigheden die de 

leerlingen nodig hebben in het dagelijks leven en op school maar ook straks op de middelbare school, 

bij hun studie of op hun werk. 

 

Hier geven wij vorm aan vanuit de waarden samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit, 

zelfstandigheid en reflectie. Een belangrijk motto hierbij is: ‘Alles wat je zelf kunt, doe je zelf’. 

Tijdens de studiedagen werken wij met elkaar deze waarden uit. Tijdens de ouderavond op 12 januari 

zullen wij u hier meer over vertellen. 

 

Tijdens de studiedag van 7 oktober hebben wij ons gebogen over de waarde zelfstandigheid. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te zijn. Zowel zelfstandig werken als 

zelfstandig leren is belangrijk. Wij willen de kinderen onafhankelijk, zelfstandig en 

verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. 

We willen dat kinderen leren om hulp te vragen, wanneer ze hulp nodig hebben. 

Als kinderen leren om zelf problemen op te lossen, leren kinderen zelfstandig nadenken.  

Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld een weektaak. 

 

Het werken met een weektaak bouwen wij op, want kinderen moeten groeien in het proces van 

zelfstandigheid. 

Zo kunnen kinderen in groep 1/2 hun werkjes plannen via het planbord. 

In groep 3/4 werken we met een dag- en weektaak. 

Groep drie werkt met een dagtaak. Op deze taak staan opdrachten waarbij ze bijvoorbeeld de nieuwe 

letter op verschillende manieren inoefenen. Dagelijks evalueren we met de kinderen of het doel is 

behaald en sturen we indien nodig bij. 

Vanaf groep 4 werken onze leerlingen met een weektaak. De leerlingen leren tijdens deze taakuren 

hun taken zelfstandig in te plannen en uit te voeren. Er wordt wekelijks een aantal keer geëvalueerd 

samen met de leerling en indien nodig bijgestuurd. Hierin is ook ruimte voor een persoonlijk leerdoel. 

Ook in groep 5/6 werken we met een weektaak. Daarop staat de planning van de leerkracht 

maar is ook ruimte om zelf te plannen. 



In groep 7/8 plannen de leerlingen hun werk in hun agenda. Ze weten waar ze aan werken voor 

zichzelf en doen dat (grotendeels) ook uit zichzelf. De leerkracht biedt veiligheid, ruimte en structuur: 

je mag fouten maken, je mag je planning verkeerd inschatten, want daar leer je van. 

 

De weektaak bevat naast opdrachten die bepaald worden door de leerkracht ook altijd een 

samenwerkingsopdracht en ruimte voor een persoonlijk leerdoel. 

 

Het werken met een dag- of weektaak zorgt ervoor dat kinderen gestimuleerd worden in het maken 

van hun eigen keuzes. Door de verantwoordelijkheid te vergroten, worden de leerlingen 

aangemoedigd om zelf goed na te denken voordat zij handelen. De leerlingen worden steeds meer 

eigenaar van hun eigen ontwikkeling en omgeving. Zij plannen hun eigen werk in en oefenen deze 

vaardigheid alvast voor later. 

Doordat de leerlingen zelf willen weten wat zij leren, zorgt dit voor een betere leerhouding.  

 

Tijdens het zelfstandig werken maken wij gebruik van uitgestelde aandacht. Nadat kinderen 

instructie hebben gehad, gaan ze zelfstandig aan het werk. Het stoplicht gaat op rood en de timetimer 

wordt gezet. Tijdens deze momenten heeft de leerkracht tijd om verlengde instructie te geven aan 

kinderen die dat nodig hebben of instructie te geven aan de andere groep. 

 
  

 

Als de timetimer afgaat, gaat het stoplicht op oranje en mogen kinderen met elkaar overleggen en 

elkaar helpen. Als het stoplicht op groen staat, is ook de leerkracht beschikbaar. 

 

Nieuwe vloeren 

In de vakantie gaat er wederom hard gewerkt worden in de school. Alle vloeren van de lokalen 

worden vervangen. Ook een aantal lokalen krijgen nieuwe keukentjes. Komt u na de vakantie een 

keer kijken hoe mooi het is geworden? 

 

Inloopochtenden 

In het vorige sterrennieuws heeft u kunnen lezen dat wij het halen en brengen anders gaan 

organiseren. Na de vakantie gaan wij van start met vaste inloopmomenten van 8.30 tot 8.45 uur. 

Voor groep 1 t/m groep 4 liggen de momenten vast. Voor groep 5 t/m 8 verneemt u de 

inloopmomenten van de leerkrachten.  

Inloopmomenten groep 1/2: dinsdag en donderdag 

Inloopmomenten groep 3/4: maandag en woensdag. De eerste week na herfst starten we, i.v.m. de 

nieuwe vloeren en het weer inrichten van de lokalen in groep 3/4 op woensdag met de inloop. 

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

doen.  



 

Inschrijven broertjes/zusjes  

Als school is het fijn om goed zicht te hebben op de leerlingen die gaan 

komen. Wilt u jongere broertjes en zusjes van uw kind(eren) ook op de 

Sterrenwachter inschrijven? Dan horen wij dat graag. Op die manier 

krijgen wij beter zicht op de ontwikkeling van de school en de 

groepsgroottes. U kunt een berichtje sturen naar: 

directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl voor een inschrijfformulier. 

Het inschrijfformulier is ook op de website te vinden. 

 

Hype Squid game en social media 

In het nieuws is deze week breed uitgemeten dat er een serie op Netflix 

te zien is waar een enorme rage omheen gaande is. 

Het gaat om Squid Game, een Zuid-Koreaanse serie met een kijkwijzeradvies voor de leeftijd 16+. 

Niet alleen op Netflix kom je in aanraking met Squid Game, juist op social media kanalen als TikTok, 

YouTube en Instagram worden beelden uit de serie massaal gedeeld en of nagespeeld. Op 

schoolpleinen in het land zijn deze spellen ook al gesignaleerd. Er is dan ook bijna niet aan te 

ontkomen.  

Het NOS Jeugdjournaal heeft hier inmiddels ook aandacht aan besteed. 

En dat is waarom ik jullie dit bericht stuur: als school gaan wij hierover in gesprek met de kinderen als 

wij signaleren dat Squid games wordt nagespeeld. Ons advies is om thuis ook met jullie kinderen in 

gesprek te gaan over social media en wat daarop te zien is. 

Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, zegt in onderstaand artikel: 

Wat kinderen niet begrijpen vullen ze aan met fantasie. Het is aan ouders of verzorgers om de 

beelden die hun kinderen zien in een context te plaatsen. Het ene kind is beter tegen geweld op tv of 

in games bestand, dan het andere. Maar over het algemeen kun je zeggen dat je dit soort series 

verkeerd landt als je er onvoldoende context bij hebt." 

Artikel EenVandaag: Is het erg dat kinderen naar geweldadige series als Squid Game kijken? 

Vooralsnog -en voor zover wij weten- speelt het nog niet op school, maar ook dat kan op een 

gegeven moment wel aan de orde zijn. Laten we samen alert blijven en elkaar ook op de hoogte 

houden van wat er speelt onder kinderen. 

 

In november zullen wij een ouderavond organiseren over social media en mediawijsheid. 

Hierover binnenkort meer! 

 

Clinic schermen donderdag 28 oktober. 

Tijdens de gymles zullen de groepen 3 t/m 8 deze datum een clinic schermen krijgen van Jeroen. Zorg 

voor een stevige sportbroek tot over de knie en een trainingsjack of stevige sweater! 

 

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). U heeft inmiddels de brief op papier ontvangen met daarin het rekeningnummer en 

de aanvullende informatie. Mocht u hem niet ontvangen hebben dan vindt u hem in de bijlage bij dit 

Sterrennieuws. 

 

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. 

mailto:directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2401416-zorgen-over-kinderen-die-de-serie-squid-game-kijken.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-het-erg-dat-kinderen-naar-gewelddadige-series-als-squid-game-kijken-en-kan-je-het-voorkomen-ga-erover-in-gesprek/


U heeft via uw zoon of dochter een brief ontvangen waarop u zich kunt opgeven voor verschillende 

activiteiten of deelname aan de AC.  

 

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. 

 

Data peuterinloopochtenden 

Ook dit jaar zijn er weer peuterinloopochtenden. Mocht u thuis een peuter 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. 

 

 

 

 

 

 

SportX 

Na de herfstvakantie zullen we gaan starten met SportX op de donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00. 

SportX is een uur naschools sporten die ik als vakleerkracht, al dan niet met verschillende 

sporttrainers, verzorg voor de kinderen van de school. Het zou kunnen dat we sommige lessen gaan 

samenwerken met mijn collega Dennis van de Burijn.  

 

SportX is helemaal gratis en kinderen kunnen meedoen middels een inschrijving. Inschrijven voor 

onderstaande data met als thema balspelen kan door te mailen naar r.kaan@hollandsportbv.nl. Als uw 

kind daarna verhinderd is om te komen dan hoor ik dat ook graag via de mail of persoonlijk. Voor de 

maand december (nieuw thema) volgt de inschrijving later. 

 

28 oktober, groep 5 t/m 8 

4 november, groep 1 t/m 4 

11 november, groep 5 t/m 8 

18 november, groep 1 t/m 4 

25 november, groep 5 t/m 8 

 Brede school 

mailto:directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl
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Met vriendelijke groet, 

Rob Kaan 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 

 

Nieuw aanbod voor de bovenbouw: 

 

 

 

De inschrijving is geopend via Stadskids alkmaar. 

*** Het volgende Sterrennieuws verschijnt op 5 november ***  

 

 

 

 

 

 

 



 


