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Vanaf vandaag verschijnt elke maand deze
nieuwsbrief: NIEUWSRIJK van Sterrenrijk.
Hiermee houden we ouders/verzorgers én
leerlingen
maandelijks
op
een
leuke,
overzichtelijke manier op de hoogte van alles wat
met onze school te maken heeft.
U leest in Nieuwsrijk welke activiteiten en
bijzonderheden er die maand zijn, krijgt
algemene informatie, nieuwe mensen stellen
zich voor, de MR en Oudervereniging delen
waarmee ze bezig zijn, we kijken terug op
activiteiten van de afgelopen maand, u krijgt een
handig overzicht van vrije dagen enzovoort.
We versturen de nieuwsbrief digitaal en vanaf
maart/april is deze ook op onze website te lezen.

Op 7 januari jl. ben ik gestart
op Sterrenrijk, na 11 jaar
directeur geweest te zijn
van een basisschool in
Eindhoven. Wat ben ik door
de kinderen, team en
ouders van Sterrenrijk
enthousiast en warm ontvangen; allemaal
hartelijk dank daarvoor! Een school wordt
gemaakt door de mensen: ik ben inmiddels in alle
klassen geweest en heb leuke gesprekken
gevoerd met kinderen, leerkrachten, MR en
ouders. Mijn conclusie na deze eerste weken
Sterrenrijk: wat een betrokkenheid en positiviteit!
Deze kunnen we goed gebruiken bij alle
ontwikkelingen die nodig zijn en gaan komen.

Deze maand in Nieuwsrijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze nieuwe directeur
De 4e kleutergroep gaat van start
Thema: Taalrijk
Nieuws van de MR
Algemeen: schooltijden
Meike, Inge en Gianina stellen zich voor
Groep 8 bezoekt Chemelot
Nieuwe schoolmaatschappelijk werker
Vrije dagen in februari en maart
Eerste carnavalsnieuws

Start 4e kleutergroep
Op maandag 4 februari start een nieuwe
kleutergroep. In deze groep zitten 4-jarige
kinderen die al gestart zijn en stromen de kleuters
in die dit schooljaar nog gaan starten. De
leerkracht die deze groep gaat begeleiden is
Gianina. De afgelopen maanden heeft zij bij ons
op school gewerkt ter ondersteuning van juf Ruth.
Voor wie haar nog niet kent: zij stelt zich in deze
nieuwsbrief voor.

Thema: Taalrijk

MR-nieuws

Voorleesdagen, poëzieweek, letterfeest en “de
boekwinkel”
In januari en februari is er veel aandacht voor taal.
De onderbouw deed mee aan de voorleesdagen.
Ouders, grootouders
en oudere leerlingen
waren er om voor te
lezen aan groepjes
kleuters en ook onze
nieuwe
directeur
heeft in alle groepen
1 en 2 voorgelezen.
Op 6 februari is de
kwartfinale
van
de
voorleeswedstrijd
(zie Isy).
De groepen
3 t/m 8 doen mee aan de poëzieweek. Zij richten
zich de eerste week van februari op het maken en
voordragen van gedichten.

De medezeggenschapsraad denkt mee en
adviseert of beslist mee over allerlei schoolse
zaken. Onze MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3
ouders. Een onderwerp waar we ons binnenkort,
op verzoek van de MR, samen over buigen zijn
onze schooltijden. We denken dan na over andere
start-, eind- en pauzetijden. U bent van harte
welkom als toehoorder tijdens de MRvergaderingen. De eerstvolgende vergadering is
op 11 maart van 19.45 tot 21.30 uur, op school.

In de beide groepen 3 werd op donderdag 24
januari het letterfeest gevierd. Samen met heel
veel ouders hebben we gevierd dat alle kinderen
nu alle letters van het alfabet kennen.
Beide groepen 3
hebben de afgelopen
weken
een
boekwinkel gemaakt
op school. Vooraf zijn
ze gaan kijken in een
echte boekwinkel en
hebben
ze
een
etalagetocht door het
centrum van Geleen
gemaakt. Alle kennis
en inspiratie hebben
ze vervolgens gebruikt om hun eigen boekwinkel
in te richten. Boeken uitzoeken en op categorie
sorteren, wenskaarten maken, een etalage
inrichten, boeken kopen en verkopen,
samenwerken, (samen) lezen en samen leren: dat
alles kwam binnen dit thema op een heel logische
manier aan bod. De boekwinkels zijn te bekijken
in het halletje voor de groep 3-lokalen.

Algemeen: schooltijden
We starten elk dagdeel met een inlooptijd.
Kinderen hebben dan rustig de tijd om binnen te
komen en te starten.
De lessen en activiteiten beginnen om 8.45 uur
en 13.30 uur.
Het is voor de groep, de leerkracht en de
activiteiten erg storend als kinderen te laat
komen. Bovendien vinden kinderen het zelf
meestal ook erg vervelend om te laat te zijn.
Hierbij dus een oproep aan u als ouders om uw
kind te helpen om op tijd te komen.
Om de schooldag rustig te laten verlopen, vragen
we dringend om afspraken en behandelingen
buiten schooltijd te plannen. Denk dan
bijvoorbeeld aan de afspraken bij de dokter,
tandarts of orthodontist en aan behandelingen als
logopedie en ergotherapie. Krijgt uw kind op
school logopedie of ergotherapie, dan
benaderen we u om daar verdere afspraken over
te maken.

Vrije dagen in februari
Er zijn geen vrije schooldagen in februari

Vrije dagen in maart
Carnavalsvakantie: 2 t/m 10 maart
Studiedag: woensdag 27 maart

De stand van de sterren
Bent u benieuwd hoeveel sterren de klassen al
verzameld hebben met PBS? Komt u dan vooral
eens kijken op het raam (sterren per groep) en het
prikbord bij de teamruimte (totaaloverzicht).

Nieuwe gezichten
Juf Meike
Sinds december ben
ik werkzaam in groep
7/8, samen met juf
Yvonne. Heel erg
leuk, want dit is mijn
eerste ‘eigen’ groep.
Ik
ben
namelijk
afgelopen zomer pas
afgestudeerd aan de
PABO. Het studeren
is nog niet voorbij, want ik ben begonnen aan de
master onderwijswetenschappen. Ik hoop hiervan
veel te leren en toe te kunnen passen in de klas.
Naast werken, vind ik het heel erg belangrijk om
veel te bewegen. Ik kom geregeld vanuit
Duitsland op de fiets naar school en ik ga graag
een rondje hardlopen. Daarnaast vind ik het leuk
om met vriendinnen op pad te gaan. Thuis lees ik
ter ontspanning graag een boek en speel ik gitaar.
Deze neem ik soms ook mee de klas in. Ik ben nog
tot de zomervakantie werkzaam in groep 7/8. Mijn
werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag.

Juf Gianina
Ik ben Gianina, werkzaam
als “min-max”-leerkracht
bij
stichting Triade. Ik
ben 28
jaar,
woon
in Puth en heb twee hele
leuke zoontjes, van vier
jaar
en
acht maanden. Tijdens
mijn Pabo opleiding heb ik voor het eerst kennis
mogen maken met het onderwijs op Sterrenrijk.
Ik heb toen een geweldig stagejaar gehad in groep
2 en vanaf dat moment ligt mijn hart bij onderwijs
aan kleuters. Inmiddels ben ik anderhalf jaar
werkzaam als vervangster voor stichting Triade en
heb ik regelmatig vervangen op Sterrenrijk. Vanaf
februari start ik met de nieuwe kleutergroep, waar
ik enorm naar uitkijk! Naast het werk volg ik nog
een opleiding om mijn gymbevoegdheid te halen.
Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag.

Juf Inge
Mijn naam
is
Inge
Aarssen. Ik
woon
samen met
mijn man
John.
Samen hebben wij 4 dochters en 1 zoon in de
leeftijd van 27 t/m 34 jaar. Inmiddels hebben wij
ook al 4 kleinkinderen in de leeftijd van 2 t/m 14
jaar. Wij verwachten in augustus 2019 ons 5e
kleinkind.
Na een periode van 21 jaar op Bs De Springplank
gewerkt te hebben, was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. En kreeg ik een nieuwe werkplek op Bs.
Sterrenrijk waar ik nu met veel plezier de juf ben
van groep 3.
Mijn
hobby’s
zijn
sporten,
knutselen,
handlettering, zingen in een popkoor, oppassen
op onze kleinkinderen en reizen. Mijn werkdagen
zijn maandag, dinsdag en vrijdag.

Carnaval op school
Dinsdag 26 februari: verkiezing prins en prinses,
verkiezing ‘de Ster van Sterrenrijk’, patsjebal
Uit de kleutergroepen wordt weer een prins en
prinses gekozen en uit alle groepen de Ster van
Sterrenrijk. Deze hoogwaardigheidsbekleders
worden gepresenteerd tijdens het ‘patsjebal’ dat
het laatste half uur van de dag plaatsvindt.
Hiervoor mogen alle kinderen een petje, een
hoedje of iets anders leuks opzetten.
Vrijdag 1 maart: carnaval op school.
De kinderen van groep 1 hebben die dag vrij. De
groepen 2 t/m 4 hebben school tot 12.15 uur en de
kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een
continurooster tot 14.15 uur. Denk dus aan een
lunchpakketje! Hoe het programma er verder uit
ziet, horen jullie nog.
Belangrijk: confetti, spuitbussen en ‘wapens’
mogen niet mee naar school. En om de jongere
kinderen niet bang te maken, vragen we om geen
‘griezelige’ maskers op te zetten. Zo wordt het
voor iedereen een fijne dag.

Schoolmaatschappelijk werk
Maud Hanckmann is onze nieuwe schoolmaatschappelijk werkster. Zij volgt vanaf 7 februari
Joshua Ramakers op. Zij stelt zich hier voor:

onder de indruk van deze proefjes en
betrokken. Later op de ochtend, doken ze als
echte professoren het lab in om zelf proefjes en
testen doen met de ‘halffabrikaten’ die Chemelot
produceert. Ze konden
daar zelf iets mee
maken: armbanden,
letters, vormen en
doosjes.
Tot
slot
hebben de leerlingen
zelf slijm gemaakt en
deze
getest
op
verschillende eigenschappen, zoals repareerbaarheid.
We kregen als groep een groot compliment van
Chemelot: ze vonden het een gezellige,
enthousiaste en heel betrokken groep. We
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
excursie.

Mijn naam is Maud Hanckman en ik ga met heel
veel zin aan de slag op jullie school en wil voor
iedereen die dat wil of nodig heeft, iets
betekenen. Het kan gaan om wat ondersteuning,
vragen, en of hulp. U bent welkom met vragen
over uw kind en de opvoeding, maar ook met
persoonlijke of relatievragen; daar ben ik voor.
Soms is het fijn om even te kunnen praten over
opvallend gedrag of zorgen en om te horen of iets
‘normaal’ is…een geruststelling is dan fijn. Maar
ook als verdere actie nodig is, is het goed om er
over te praten. Ik kan met u kijken of er iets nodig
is en dan helpen dit ook te regelen. En wat ik niet
weet, zoek ik samen met u uit. Geen enkele vraag
is ‘raar’: alles kan en mag. Voor de kinderen zet ik
14-5: alternatief programma groep 8
me in en wil het allerbeste.
Ik kan gesprekjes voeren met kinderen als het Als de groepen 1 t/m 7 op schoolreis gaan, is er
even niet zo lekker gaat, met ouders, met school: voor groep 8 een alternatief programma, gericht
er is heel veel mogelijk.
op de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Over mijzelf kan ik vertellen dat ik al ongeveer 20
jaar maatschappelijk werkster ben. Ik heb mij Sanne naar kapper voor ‘t goede doel
gespecialiseerd in kinderen, hun gedrag,
Onze
leerling
Sanne
ziektebeelden, ontwikkelingen en in gezinswerk.
Bogman uit groep 5/6 heeft
Kinderen leren van ons en wij van hen!
haar lange vlecht af laten
U bent welkom op mijn spreekuur op school:
knippen om te doneren aan
elke donderdag van 11.15 tot 12.15uur.
het goede doel. Wat een
Naast het spreekuur kunt u ook contact opnemen
mooi initiatief van Sanne.
via de OC-er (IB-er) van de school (Alex Hendriks)
Ze laat het nu weer groeien,
of via de mail: mhanckmann@piw.nl
om dit nog eens te kunnen

Groep 8 bezoekt Chemelot
Op dinsdag 22 januari gingen beide groepen 8 op
excursie naar Chemelot. Daar kregen de
leerlingen -middels een video- een rondleiding
over het Chemelot terrein. Omdat de video
interactief was, konden de leerlingen zelf de
route kiezen en bepalen wat ze wilden weten en
leren. Na de video was het tijd voor proefjes. De
kinderen leerden daarmee wat er in de fabrieken
op Chemelot gebeurt. Het ‘fakkelen’ werd
nagebootst en de waterdamp die uit de grote
toren komt, verklaard. De leerlingen waren erg

herhalen. Complimenten!

Re(d)actie Nieuwsrijk
Heeft u vragen over de activiteiten in deze
nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij de
leerkracht(en).
Met andere vragen/opmerkingen en met kopij
kunt u terecht bij Ellen Reijners. Zij is vrijwel elke
dag bereikbaar op school.
Natuurlijk
kunt
u
ook
mailen
naar
ellenreijners@bssterrenrijk.nl
of bellen naar 046-4746016.

