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Sinterklaas 

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

Ook dit jaar komt Sinterklaas de kinderen van de Sterrenwachter 

weer bezoeken. Dit zal op vrijdag 3 december zijn. 

 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben afgelopen woensdag 

lootjes getrokken en zijn ondertussen misschien al druk aan het 

knutselen en dichten. 

 

Vanaf maandag 29 november gaat het surprisemuseum van start. Wanneer de surprise klaar is, dan 

mag hij mee naar school en krijgt hij een mooi plekje in het museum. 

Op woensdag 1 december moeten alle surprises op school zijn, zodat we deze op 3 december kunnen 

uitpakken. 

 

Op donderdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. 

 

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

 

Datum  

25 november 2021 Schoen zetten 

29 november 2021 Start surprise museum 

3 december 2021 Sinterklaas op school 

5 december 2021 Sinterklaas 

6 december 2021 Studiedag: kinderen vrij 

8 december 2021 Crea-ochtend Kerst 

20 -24 december 2021 Week van de Kerstoptredens 

23 december 2021 Kerstdiner 

24 december 2021 12.00 uur school uit. 

27 december – 7 januari 2022 Kerstvakantie 

10 januari 2022 Weer school 

 Nieuws 

 Agenda 



Kerstoptredens 

Ook dit jaar is er in de week voor de kerstviering voor kinderen de mogelijkheid om hun talenten te 

laten zien tijdens de kerstoptredens. Door de huidige corona maatregelen zullen de optredens zonder 

ouders zijn. We willen de optredens gaan streamen via onze nieuwe facebookpagina, zodat u toch 

mee kunt kijken.  

 

Corona-maatregelen 

Helaas nemen landelijk de Covid-19 besmettingen enorm toe en heeft dit heeft landelijk geleidt tot 

strengere coronamaatregelen. 

Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor ons als school. In overleg met het bestuur hebben we 

gekeken naar welke maatregelen er op de scholen worden aangescherpt. 

Naast alle bestaande afspraken: handen wassen, testen bij klachten, geen handen schudden, 1,5 

meter afstand, zijn er de volgende aanscherpingen: 

 Ouders mogen niet meer mee naar de klas of in de school. U kunt nog wel een afspraak 

maken met de leerkracht. Mondkapje is dan verplicht. 

 Heeft uw zoon/dochter verkoudheidsklachten en/of andere covid gerelateerde klachten blijft 

hij/zij thuis tot de klachten over zijn. 

 Bij een positieve besmetting in het gezin of directe omgeving blijft uw zoon/dochter thuis. Het 

advies is om op dag 5 te testen bij de GGD, als de test negatief is, mag uw kind naar school. 

Bij geen test geldt de termijn van 10 dagen. 

 Bij een positieve besmetting in de directe omgeving of gezin van de leerkracht blijft deze thuis 

en laat zich na 5 dagen testen. Dit kan gevolgen hebben voor de schoolgang van uw 

zoon/dochter i.v.m. het vaak moeizaam vinden van vervanging. 

Met deze maatregelen hopen we de besmettingen op school laag te kunnen houden, zodat we de 

school zo lang mogelijk open kunnen houden voor iedereen. We begrijpen dat deze maatregelen veel 

van iedereen vraagt, maar door samen op te trekken gaan de besmettingen hopelijk snel weer 

omlaag. 

 

Terugblik ouderavond Mediawijsheid  

Het was een zeer geslaagde avond. Niet alleen 

vanwege de bingo, maar vooral door de 

gesprekken die onderling ontstonden over 

mediawijsheid. 

Na een klein stukje theorie aan de hand van de 

Mediadiamant was het tijd voor de bingo. Tijdens 

de bingo kwamen diverse dillema’s aanbod, maar 

ook veel tips, want wist u dat 

 Google een familie link heeft, waarmee je 

zicht houdt op het gebruik van de 

telefoon of Ipad van uw zoon of dochter? 

Heel handig, u kunt de schermtijd, apps etc. beheren. 

 Het belangrijk is dat kinderen geen persoonlijke informatie delen. 

 We als gemeenschappelijke deler uitkwamen op een bedtijd van ongeveer half 9 in groep 7/8. 

 De gemiddelde schermtijd ongeveer 3 uur is (tv, telefoon, Playstation etc.). 

 Je op de telefoon en Ipad het blauwe licht kunt reguleren. 

 Zo gauw je een hashtag gebruikt in je bericht het bericht openbaar is. 

 Je op YouTube veel informatie kunt vinden over mediawijsheid. 

 Er ook een YouTube Kids is voor de jongere kinderen. 

 Er op de website www.mediawijsheid.nl veel informatie te vinden is. 

http://www.mediawijsheid.nl/


 Het belangrijk is erover in gesprek te gaan. Ze te vragen wat ze doen, ook al begrijpen we het 

soms niet. 

 

Sterrenjacht  

Als school willen we in de kerstvakantie een speurtocht uitzetten in de buurt. Vorig jaar konden 

kinderen op berenjacht en werden er massaal beren voor het raam gezet. 

In navolging hierop willen wij een sterrenjacht organiseren. Hiervoor zoeken wij huizen waar wij een 

ster voor het raam mogen plaatsen. Op de ster staat een letter en met alle letters kan er een zin 

worden gemaakt.  

Iedereen die de zin inlevert maakt kans op een mooie prijs. 

Er hebben zich al een aantal ouders opgegeven, maar we zoeken nog een aantal ramen. Mocht u uw 

raam beschikbaar stellen of u weet nog iemand anders in de buurt waarbij dit mogelijk is, 

dan horen wij dat graag. Graag even doorgeven aan juf Mayke, via een social schools of email 

(directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl). 

Inmiddels hebben zich al een aantal ouders opgegeven, maar we zoeken nog 14 ramen in de buurt. 

Graag ook het adres vermelden. 

 

Mediatorentraining 

Afgelopen dinsdag was de eerste mediatoren training.  

Elk jaar kunnen leerlingen solliciteren voor deze functie. Op het sollicitatieformulier konden de 

kinderen van groep 6 t/m 8 aangegeven of ze mediator wilde worden, maar ook naar wie ze zouden 

toegaan bij een conflict. 

De mediatoren in opleiding zijn: Bart, Veyron, Melanie, Amira, Bo, Inca en Linna. Natuurlijk sluiten de 

kinderen die al mediator zijn ook aan. 

  

Sterke ouder gezocht 

Op 6 december wordt de school in kerstsfeer gebracht. Helaas hebben wij op dit moment geen 

conciërge en liggen onze kerstspullen op de vliering in de kleuterschuur. 

Is er een sterke ouder of ouders die ons willen helpen de kerstspullen van de vliering te halen? 

Moment is in overleg (kan op 6 december in de ochtend, maar mag ook in de week ervoor). 

 

Wie wil ons helpen schoolfruit snijden? 

Sinds deze week kunnen de kinderen weer genieten van schoolfruit. De afgelopen week hadden we 

appels, ananas en wortels. Voorheen maakte de conciërge het schoolfruit klaar. Helaas hebben we 

nog geen nieuwe conciërge.  

Wie zou ons willen helpen met het schoolfruit? Het schoolfruit wordt op maandagmiddag geleverd. 

Afhankelijk van wie er kan helpen, bepalen we wat de schoolfruit dagen worden. 

Kunt u één of meerdere ochtenden helpen, dan horen we het graag. 

 

mailto:directiedesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl


 

Sterrenshow 

Wie wordt de winnaar van deze winactie? 

De Sterrenshow krijgt een nieuwe naam. 

Tijdens de kerstoptredens wordt de nieuwe naam en de winnaar 

bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

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


 

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  3 december ***  
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