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Digitale nieuwsbrief voor ouders en kinderen van

“Waar vind ik welke informatie?”
Dit was één van de vragen van ouders n.a.v. de
introductie van Nieuwsrijk. Voor de duidelijkheid
een overzicht van onze digitale informatiekanalen:

1. Isy:
elke dag de laatste info en oproepjes.
De leerkracht kan via Isy op elk moment de
ouders van de eigen groep bereiken.

2. Nieuwsrijk:
elke maand de algemene informatie voor
alle ouders en kinderen van onze school.
De redactie verzamelt de informatie die
belangrijk is voor de komende maand en
leerkrachten kijken terug op bijzondere
activiteiten van de voorafgaande maand.

3. Website:
algemene informatie voor iedereen die
meer wil weten over onze school.
Bedoeld voor ouders met kinderen op
Sterrenrijk én ouders die hun kind nog
willen aanmelden.

De nieuwe website gaat morgen
(2 april) de lucht in!
NB. De onderbouw gebruikt Klasbord om foto’s te
delen met de ouders van hun groep. Dit is i.v.m. de
privacyrichtlijnen t.a.v. foto- en filmbeelden helaas
steeds moeilijker.
Het besluit volgt binnenkort.

Deze maand o.a. in Nieuwsrijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze informatiekanalen op een rij
Nieuwe website ‘live’ op 2 april
Thema: RIJK onderwijs
Leerlingen praten over Sterrenrijk
Vrije dagen in april en mei
Algemeen: AVG beleid (o.a. foto-film)
Nieuws van MR
Provinciale voorleesfinale 8 april
Smart en fitweek

Thema: RIJK onderwijs
Zoals u weet is ons team (o.a. tijdens
studiedagen) bezig met het ontwikkelen van ons
onderwijsconcept, met als doel om het onderwijs
nog beter te maken. Het uitgangspunt hierbij is
dat alle kinderen anders zijn: de “gemiddelde
leerling” bestaat niet. In onze nieuwe aanpak
gaan we dan ook uit van verschillen: in niveau,
talent en leerstijl.
Om dit goed te begeleiden gaan we met ingang
van volgend schooljaar werken in stamgroepen
(vergelijkbaar met de huidige groepen) en
ontwikkelrijken (groepen waarin de 3
kernvakken op niveau worden aangeboden).
Na de zomervakantie delen we de kinderen van
de groepen 4 t/m 8 voor de vakken rekenen, taal
en (begrijpend) lezen in die niveaugroepen in.
Daardoor krijgen ze deze belangrijke vakken
meer ‘op maat’ aangeboden en we trekken veel

tijd uit voor de kernvakken. De vakken die we in
ontwikkelrijken aanbieden, komen op de
ochtenden aan bod in Rekenrijk, Taalrijk en
Leesrijk. De andere vakgebieden bieden we in de
middaguren aan, in de stamgroepen. Die vakken
clusteren we in Wereldrijk (o.a. wereldoriëntatie,
techniek), Fantasierijk (creatieve vakken) en
Actierijk (sport en beweging). Het 7e en laatste rijk
is Werkrijk, waar extra verwerking en verdieping
van de aangeboden informatie plaatsvindt.

Informatie-ochtenden
Voor ouders van kinderen die
nog geen 4 jaar zijn en die
geïnteresseerd zijn in onze
school, organiseren we vanaf de
meivakantie vrijwel maandelijks een informatieochtend in de hal. We geven dan informatie over
onze school en een rondleiding. Daarna kunnen
ouders een afspraak maken voor de intake en
inschrijving. De informatie-ochtenden in dit
lopende schooljaar zijn:
• woensdag 8 mei van 9.00-10.00 uur
• woensdag 12 juni van 9.00-10.00 uur
Opgeven kan via onze website (vanaf 2 april).

Leerlingen over Sterrenrijk:
Afgelopen maand stelden we de vraag aan
leerlingen wat ze van hun school vinden. Dat
leverde lieve, leuke én leerzame uitspraken op.
Hierbij een bloemlezing:

Tijdens een informatie-avond voor ouders, die we
voor de zomervakantie gaan organiseren,
presenteren we het uitgewerkte concept. U hoort
nog van ons wanneer dit is via Nieuwsrijk en Isy.
Heeft u nu al gerichte vragen, dan kunt u terecht bij Stan, 4 jaar: ik vind het alle dagen leuk
Ellen Reijners (directeur), Jet Frederiks (adjunct- Roos, 8 jaar: ik vind dat er leuke kinderen op deze
directeur) of Alex Hendriks (onderwijscoördinator). school zitten
Joey, 12 jaar: ik vind het niet gewoon leuk maar
superleuk!! En ik vind dat er goede uitleg wordt
Paasviering op Sterrenrijk
gegeven en ik leer veel. Ik ben blij dat ik hier ben.
In alle groepen vieren we Pasen met een feestelijke
Fay, 6 jaar: de juffen zorgen goed voor ons
high tea in de klas en een fotospeurtocht rondom
Inske, 11 jaar: ik vind het een leuke, vriendelijke
de school. Omdat de kleuters op vrijdag vrij
en gezellige school. Met het overblijven worden
hebben, is hun viering op Witte donderdag 18 april.
er genoeg binnenactiviteiten gedaan.
De groepen 3 t/m 8 vieren Pasen op Goede vrijdag
Bonito, 11 jaar: er wordt niet gepest en dat is
19 april. Daarna begint de meivakantie. Let op: zit
goed.
uw kind in groep 5 t/m 8, dan heeft zij/hij op Goede
Karo, 7 jaar: ik vind de juffen aardig en spelling
vrijdag continurooster en is al om 14.15 uur uit.
vind ik het leukst. En ik vind de schoolbeloningen
leuk.
Vrije dagen in april en mei
Len, 7 jaar: het is leuk omdat we samen spelen en
onze juffen en meesters het ons goed leren.
Triade/studiedag: woensdag 10 april
Froukje, 11 jaar: er zijn ook veel meesters en
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei
juffen grappig.
Studiedag: woensdag 15 mei
Yfke, 5 jaar: ik vind het de beste school ter wereld
Hemelvaart: 30 en 31 mei

Buitenlesdag 2 april

Een vast onderdeel van de SMART & FITweek
was de “Daily Mile”. Deze dagelijks terugkerende
activiteit bestond uit een vrolijke warming-up
met aansluitend 10 minuten hardlopen. In alle
groepen werd er enthousiast aan meegedaan!
Ook vonden de jaarlijks terugkerende fittesten
plaats. De Smart en Fit-week sloten we op 22
maart af met een totaaloverzicht van de week
tijdens de drukbezochte oudermarkt.

Dit jaar vindt voor de 4e keer de Nationale
buitenlesdag plaats en wij doen weer mee.
Buitenlessen nodigen uit tot bewegend leren (je
hebt alle ruimte) en tot ontdekkend en
betekenisvol leren (je zoekt de context van de
natuur of buurt op). Bovendien bevordert de
combinatie van daglicht en frisse buitenlucht de
concentratie tijdens én na de buitenlessen.
Alle groepen hebben op 2 april een buitenles,
variërend van lessen over de lente (biologie) tot MR-nieuws
lessen over meten (rekenen). We hopen natuurlijk De MR komt 5x per jaar bij elkaar, in de
op droog weer tijdens deze dag.
teamruimte. De
MR-vergaderingen zijn
grotendeels openbaar. Tijdens het openbare
gedeelte bent u van harte welkom als
Terugblik SMART & FIT week
In de periode van 18 t/m 22 maart stond gezond toehoorder. De toehoordersrol houdt in dat u bij
gedrag centraal. Samen met de medewerkers van de vergadering aanwezig bent als luisterend oor,
Ecsplore Sittard en Cios-studenten organiseerden maar geen input kunt leveren en geen nieuwe
we allerlei leerzame activiteiten en vulden we de onderwerpen kunt inbrengen. Het kan voorweek met veel sport en beweging. Daarnaast komen dat er agendapunten zijn die in de
beslotenheid van de MR besproken worden. Deze
waren er ‘gezonde gastlessen’ in alle groepen.
staan altijd als eerste geagendeerd.
De volgende vergadering is op dinsdag 7 mei en
het openbare deel start om 20.30 uur.

Door ziekte nu géén spreekuur van
schoolmaatschappelijk werk
Maud Hanckmann, onze schoolmaatschappelijk
werker, is wegens ziekte afwezig. We bekijken of
er een tijdelijke vervanger aangesteld gaat
worden. U hoort via de nieuwsbrief van mei
wanneer het wekelijks spreekuur hervat wordt.

Danni in Limburgse voorleesfinale
Op maandag 8 april staat onze voorleeskampioen
Danni van der Vorst van groep 8 in de provinciale
voorleesfinale. Dit is een feestelijke middag in de
Oranjerie in Roermond. Natuurlijk gaat haar hele
klas mee als ondersteuning en zijn ook haar trotse
ouders, juf en directeur aanwezig bij de finale. Wij
zorgen voor busvervoer heen en terug. Voor de
groep van Steffie betekent dit dat er die dag
afwijkende schooltijden zijn: via Isy volgt meer info.

Algemeen: AVG foto- en filmbeleid

De onderbouwthema’s van april

Sinds 25 mei vorig jaar is het privacybeleid in
Nederland aangescherpt. Voor ons als school
betekent het dat wij nog zorgvuldiger omgaan met
de persoonsgegevens van leerlingen en ouders.
Een groot aantal zaken heeft betrekking op de
interne en externe communicatie en organisatie,
maar het onderdeel dat het meeste in de
belangstelling staat is wel het foto- en filmbeleid.
Dat gaat alle betrokkenen bij onze school aan en
daarom zetten we hierbij de privacyrichtlijnen voor
foto- en filmbeelden voor u onder elkaar.
•
•
•
•

•

De groepen 1 t/m 3 werken veel vanuit thema’s.
In de maand april staat in de groepen 1-2 het
thema ‘lente’ centraal. Daarbinnen komt ook
pasen aan bod.
Het lopende thema van de groepen 3 is ‘de
pizzeria’. In de themahoeken zijn 2 pizzeria’s
verschenen: Pizzeria Bon Appetito (groep 3a) en
Pizzeria Mamma Mia (groep 3b). Compleet met
door de kinderen zelfgemaakte menukaarten,
recepten en een keuken met ‘mise-en- place’ en
een pizza-oven: een leerzame omgeving voor
rollen-spel met wisselende rollen zoals de
Ouders moeten schriftelijke toestemming klanten, de pizzabakker, de ober en de bezorger.
geven voor het gebruik door school van
beeldmateriaal van hun kind(eren)
De vraag om toestemming wordt elk jaar
opnieuw schriftelijk herhaald
Ouders hebben het recht om op elk moment
op elk besluit terug te komen (schriftelijk)
Voor alle activiteiten die door externen worden
georganiseerd wordt apart schriftelijke
toestemming van ouders gevraagd voor beeldof dataverzameling (vb fittest-gegevens)
Het schoolpersoneel let er op dat er onder
schooltijd op het schoolterrein (gebouwen en
plein) geen beelden worden gemaakt van
Pizzeria Bon Appetito
leerlingen
o Dit betekent dat u als ouder(s) ook
geen foto’s of filmbeelden van uw Nog enkele andere belangrijke data:
• 3 april: Oranjewedstrijd voetbal *gr. 7-8
eigen kind mag maken tijdens
• 4 april: schriftelijk verkeersexamen *gr. 7
schooltijd.
• 16 t/m 18 april: CITO eindtoets *gr. 8
o Als u fotografeert of filmt zal het
• 20 april: minimars Kennedymars *alle gr.
schoolpersoneel u daarop aan• 7 mei: schoolfotograaf *alle gr.
spreken en verzoeken om de beelden
• Na de meivakantie: nieuwe Nieuwsrijk
te wissen.
(vanaf 2 april ook op onze website).

Bezoek aan Continium
De groepen 5/6 en 6 zijn op dinsdag 12 maart naar
het Continium in Kerkrade geweest: een interactief
doe- en ontdekmuseum. We hebben de wereld van
de wetenschap en techniek op een speelse manier
ontdekt en een experimenteer-speurtocht gedaan
in de Explore Zone. Ook was er een boeiende
workshop waarbij we van rietjes een windmolen
maakten die ook echt draaide. Een boeiende en
heel leerzame ochtend voor deze leerlingen!

Re(d)actie Nieuwsrijk
Heeft u vragen over de activiteiten in deze
nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
Met andere vragen/opmerkingen kunt u terecht
bij directeur Ellen Reijners: u kunt binnenlopen,
mailen: ellenreijners@bssterrenrijk.nl of bellen:
046 – 47 46 016

