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De laatste weken
Over 5 weken, op vrijdagmiddag 5 juli om 12.15 uur, begint de zomervakantie. In deze laatste Nieuwsrijk
van het schooljaar leest u alles over deze laatste leuke en drukke weken van het schooljaar.

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

Informatieavond “RIJK onderwijs” op 13 juni
Thema: toetsen
Oudergesprekken in juni
Kamp en musical groep 8
Schoolfeest op 21 juni
Informatie-ochtend op 12 juni
Activiteiten, vakanties en vrije dagen
Terugblik op het schoolreisje
Nieuws van MR en OV

Komt u naar de informatieavond “RIJK onderwijs” op 13 juni?
Volgend schooljaar maken we een start met RIJK onderwijs. Over deze manier van werken kon u al lezen
in de Nieuwsrijk van april en op onze website. Deze informatieavond is bedoeld om te laten zien hoe we
in de praktijk hiermee gaan werken (wat betekent dit voor uw kind), wat er komend schooljaar verandert
en om uw vragen te beantwoorden.
RIJK onderwijs is toekomstgericht onderwijs met oog voor de individuele mogelijkheden van kinderen.
Voor Sterrenrijk zitten er nieuwe elementen in, maar de basis van ons onderwijs blijft hetzelfde: goed
onderwijs van betrokken leerkrachten die met oog en oor voor de kinderen lesgeven en hen begeleiden
in een veilige klasomgeving met een positieve sfeer. De nieuwe elementen voeren we stapsgewijs in over
een periode van 4 jaar, waarbij we tussentijds steeds met het team, kinderen en ouders kijken naar wat
er goed gaat en wat anders kan. We zien u graag op 13 juni, van 19.30-20.30 uur, in de hal.

Thema: toetsen
De ontwikkeling van onze leerlingen volgen we met toetsen, observaties, kind- en oudergesprekken en
signaleringen. We kijken natuurlijk niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling (kennis) maar ook naar de
sociaal-emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Voor het
toetsen van kennis gebruiken we 3 instrumenten:
-

de methode-toetsen: elk blok of hoofdstuk sluiten we in de groepen 3 t/m 8 af met een toets. Zo
kunnen we zien wat een kind wel en nog niet begrepen heeft.

-

de methode-onafhankelijke toetsen: 2x per jaar maken de kinderen van de groepen 2* t/m 8
een Cito-toets, die voor alle scholen in Nederland hetzelfde is. Hiermee kunnen we los van de
methode zien hoe een kind zich ontwikkelt.
*m.i.v.volgend jaar gebruiken we, met ingang van volgend schooljaar, een apart kleutervolgsysteem met observatie- en signaleringsmethoden die beter bij deze leeftijd passen dan papieren
toetsen. Dit is trouwens in heel Nederland vanaf volgend schooljaar zo geregeld.

-

de eindtoets: in groep 8 nemen we de methode-onafhankelijke centrale eindtoets van Cito af.

De methode-onafhankelijke toetsen maken onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken
het Cito-leerlingvolgsysteem en al deze toetsen zijn dus van Cito.

Om te bekijken welke ontwikkeling een kind doormaakt en hoe we haar/hem daar het beste bij kunnen
begeleiden, gebruiken we onder andere de toetsuitslagen. We bespreken de ontwikkeling van elk kind en
de toetsuitslagen (in ieder geval) 2x per jaar met ouders. Natuurlijk zijn alle kinderen anders en
ontwikkelen zij zich anders. In de begeleiding gaan we ons met RIJK onderwijs meer richten op die
individuele verschillen en mogelijkheden.
Ook dit jaar maakten onze schoolverlaters (33 dit jaar) de centrale eindtoets. De uitslagen zijn inmiddels
bekend en we zijn heel tevreden over het resultaat: in de eerste plaats natuurlijk omdat alle leerlingen
kunnen uitstromen naar een plek in het VO die het beste past bij hun mogelijkheden en in de tweede
plaats omdat de leerlingen samen een mooie eindscore hebben neergezet, boven het landelijk
gemiddelde (534,9). Onze leerlingen stromen uit naar de volgende VO-stromen:
VWO

3 leerlingen

HAVO-VWO

7 leerlingen

HAVO

6 leerlingen

VMBO-T

8 leerlingen

VMBO K of K/T 5 leerlingen
VMBO-B

4 leerlingen

Oudergesprekken in juni
Vanaf 11 juni kunt u via Isy intekenen voor het laatste oudergesprek van dit schooljaar. U ontvangt
hiervoor van de leerkracht(en) van uw kind(eren) een uitnodiging. De oudergesprekken vinden plaats in
week 25 en 26.

Informatie-ochtend voor nieuwe ouders: woensdag 12 juni van 9.00 tot 10.00
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in aanmelding van hun kind op onze school, organiseren we vrijwel
maandelijks een informatie-ochtend. We geven dan informatie over onze school en een rondleiding.
Daarna kunnen ouders een afspraak maken voor de intake en inschrijving. De laatste informatie-ochtend
dit schooljaar is: woensdag 12 juni van 9.00-10.00 uur. Opgeven graag kan via onze website.

Kamp groep 8
Onze schoolverlaters gaan van 3 t/m 6 juni op kamp. Zij gaan naar een prachtige kampplaats in de
Belgische Ardennen, waar zij een afwisselend programma hebben. De begeleiding is in handen van de
leerkrachten van groep 8 en 7/8 (Steffie, Yvonne en Meike), stagiaire Tessa en enkele hulpouders. Wij
wensen iedereen alvast heel veel plezier.

Afscheidsmusical groep 8
Op dinsdag 2 juli vindt de afscheidsmusical en het
afscheid van groep 8.
Meer informatie hierover volgt via Isy.

Sportdag groepen 3 t/m 7 op dinsdag 4 juni
Onze sportdag vindt plaats op sportpark Eggerweg 2 in Sittard. We hebben dus alle ruimte en faciliteiten
om er een fijne, sportieve dag van te maken.
De kinderen moeten die dag al om 8.15 op school aanwezig zijn, zodat we om 8.30 kunnen vertrekken.
Het vervoer is geregeld met hulpvaardige ouders, die ons willen brengen en ophalen. Allemaal alvast
ontzettend bedankt voor uw hulp!
De ouders die rijden, begeleiden de kinderen tot bij de ingang van het sportpark en halen ze daar weer
op. De schooldag eindigt gewoon om 15.30 uur op school.
Wat moeten de kinderen meenemen:
✓sportkleren en sportschoenen
✓pet bij zonnig weer/regenjas bij regen
✓zonnebrandcrème bij zonnig weer. Graag thuis al insmeren!
✓lunchpakket + drinken
✓geen waardevolle of kwetsbare spullen

Schoolfeest 21 juni van 17.00 – 19.30 uur op het schoolplein
Op vrijdag 21 juni organiseren we voor onze leerlingen en hun naaste familieleden een schoolfeest.
Ouders en kinderen, opa's en oma's, groot en klein kunnen deze namiddag en avond genieten van diverse
spellen, springkussens, een DJ, een heuse artiest, een hapje en een drankje en nog veel meer...
Dus noteert u deze dag vooral in uw agenda en kom met z'n allen, want dit mag u zeker niet missen!

Communiefeest op zondag 2 juni
Komende zondag doen 10 leerlingen van groep 4 de communie, samen met de kinderen van de andere
Geleense scholen. De mis begint om 10.30 uur en vindt plaats in de Heilige Augustinuskerk.

Voorstelling voor de groepen 3-5 in de schouwburg
De kinderen van de groepen 3 t/m 5 gaan op 3 juni naar de schouwburg voor een schoolvoorstelling. Het
vervoer heen en terug wordt verzorgd door ouders. Het is elke keer weer best een klus om voldoende
ouders hiervoor te regelen en soms lukt dat niet. Dat betekent dan dat er een groep niet meekan naar
een activiteit. We doen er uiteraard alles aan om dat te voorkomen, maar soms is dat helaas overmacht...

Excursie op 12 juni voor groep 6 naar de Grensmaas
De kinderen van groep 6 van Roy en Hentien brengen op 12 juni een bezoek aan de Grensmaas bij Meers,
waar ze op avontuurlijk onderzoek uitgaan naar de bijzondere flora en fauna van het Grensmaasgebied.
Deze activiteit wordt verzorgd en begeleid door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie.

Vrije dagen en vakantierooster
De vrije dagen die dit schooljaar nog volgen zijn:
Maandag 10 juni

Pinksteren

Vrijdag 5 juli vanaf 12.15 uur t/m zondag 18 augustus: Zomervakantie *
* voor groep 1 geldt natuurlijk dat hun zomervakantie al start op donderdag 4 juli om 15.30 uur.
Eerste schooldag: maandag 19 augustus. Inloop vanaf 8.35 uur, start om 8.45 uur.
Het vakantierooster van volgend schooljaar 2019-2020:
Vrij

Van:

Tot en met:

Herfstvakantie

14-10-2019

18-10-2019

Vrije dag (Sinterklaas)

6-12-2019

Kerstvakantie

23-12-2019

3-1-2020

Carnavalsvakantie

24-2-2020

28-2-2020

Vrije dag (Triadedag)

8-4-2020

Paasmaandag

13-4-2020

Meivakantie

20-4-2020

Bevrijdingsdag

5-5-2020

Hemelvaart

21-5-2020

Pinkstermaandag

1-6-2020

Zomervakantie

13-7-2020

1-5-2020
22-5-2020
21-8-2020

Mei
Schoolreis
Het hoogtepunt van de afgelopen maand was natuurlijk het schoolreisje van de groepen 1 t/m 7. De
groepen 1 en 2 gingen met de bus naar Speeldorp Peewee in Posterholt, de groepen 3 t/m 7 naar
Toverland in Sevenum. Hieronder ziet u enkele mooie terugkoppelingen van kinderen.

VO-dag groep 8
Op de dag dat de groepen 1 t/m 7 op schoolreis waren, toverden we het bovenbouwgebouw om in een
afdeling van het voortgezet onderwijs. Onze schoolverlaters konden zo al een dagje ‘proeven’ van het
VO, als voorbereiding op volgend jaar. Echte leraren van het VO kwamen les geven en de lesdag werd
zo goed mogelijk nagebootst. Hierbij een mooi verslag van deze dag van Liz en Sarah:

De brandweer op bezoek in de groepen 3
Op donderdagmiddag 23 mei kwamen brandweermannen Huub en Jos op bezoek bij de kinderen van
groep 3. Dit in het kader van het volgende thema: “De brandweer”.
Brandweerman Huub vertelde over de verbrandingsdriehoek en de
werkzaamheden van de brandweer. In de klas hebben we gezien dat door
het wegnemen van zuurstof een theelichtje in een pannetje vanzelf
doofde. Ook mochten de kinderen een brandweeruniform passen en al
hun vragen stellen.
Buiten op het plein van de
brandweer stond brandweerman
Jos te wachten met een echte brandweerwagen. De kinderen
mochten in de brandweerwagen zitten en als klap op de vuurpijl
ook nog zelf spuiten met een echte brandweerspuit.
De kinderen kregen tot slot een mooie sleutelhanger en een
bouwplaat van een brandweerauto. Een leerzame en heel leuke
middag als start van ons volgende thema.

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Vijf maal per jaar vergadert de MR en deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar. Tijdens het
openbare gedeelte bent u van harte welkom als toehoorder. De volgende vergadering is op donderdag
20 juni; het openbare deel start om 20.30 uur.

Wekelijks spreekuur van schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker Maud Hanckmann is in verband met ziekte afwezig. Zij wordt
vervangen door Jonne Mestrom. Het wekelijks spreekuur op school is elke donderdag van 11.15 tot
12.15uur in de spreekkamer in het bovenbouwgebouw.

Re(d)actie
Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij Ellen Reijners
(directeur), bereikbaar op school, per telefoon 046-4746016 of mail: ellenreijners@bssterrenrijk.nl

