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Digitale nieuwsbrief  voor ouders en kinderen van 

 
Nieuwsrijk:  jaargang 1 – editie 2 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief. Leuk dat er 
zoveel enthousiaste reacties waren op de 
lancering van Nieuwsrijk vorige maand. Het is 
goed om te horen dat dit in een behoefte voorziet 
en dat de vormgeving uitnodigt om te lezen. In 
deze editie alle informatie voor de maand maart.  

 
Deze maand o.a. in Nieuwsrijk: 

• Stakingsnieuws 
• Thema: carnaval  

• Vrije dagen in maart en april 

• Juf Chantalle stelt zich voor  

• Algemeen: deurenbeleid 

• Nieuws van MR  

• Danni is onze voorleeskampioen 

• Schoolreisinformatie 

• Nieuwe website  

• Smart en fitweek 

Stakingsnieuws: wij staken niet 
Afgelopen maandag ontving u via Isy een 
algemeen bericht over de onderwijsstaking. Ik 
beloofde daarin u zo snel mogelijk te laten weten 
hoe we op Sterrenrijk met de staking omgaan. 
Ook wij maken ons ook grote zorgen over het 
leerkrachtentekort in Nederland en vinden dat er 
meer geld en minder werkdruk moet zijn in het 
basisonderwijs. Maar…we gaan niet staken op 15 
maart. Onze school is die dag dus gewoon open.  

Thema: carnaval  
Vorige week werd de school in rood-geel-groen 
omgetoverd door de ouders van de ouderraad. 
Zo kwamen we allemaal (nog meer) in carnavals-
sferen. Deze week waren er op dinsdag, donder-
dag en vrijdag leuke carnavalsactiviteiten, zoals:  
 

Uitroepen prins Jim en prinses Xoë  

 
Op dinsdag werd ons prinselijk kleuterpaar 
geïnstalleerd: Prinses Xoë en Prins Jim. Bij de 
feestelijke loting, waaraan alle tweede groepers 
die  prins en prinses zouden willen worden, mee 
deden,  trokken zij het winnende lootje.  
Na hun uitroeping gingen zij vooraan in polonaise 
door de hele school! 



Patsjebal 
Natuurlijk werd er tijdens het patsjebal veel 
plezier gemaakt en veel gezongen, gelachen en 
gehost. Hierbij wat sfeerbeelden van het 
patsjebal:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe gezichten 
Juf Chantalle stelt zich voor 
 
 
 

De ster van Sterrenrijk 
Tijdens het Patsjebal werd ook de “Ster van het 
jaar” uitgeroepen. De kleuterprins en prinses 
trokken uit 6 deelnemende lootjes die van 
nummer 1. Onder het gekleurde laken kwam toen 

tot ieders verrassing tevoorschijn: Fleur  

 
   

De viering  
De carnavalsviering was voor de kleuters van 
groep 1 op donderdagmiddag 28 februari, voor de 
overige groepen vandaag, vrijdag 1 maart. Het is 
een mooie opmaat naar de drie dolle dagen!    
Wij wensen u mooie carnavalsdagen en een 
fijne vakantie! 
 

 
 

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

 
Vrije dagen in april 
Triadedag: woensdag 10 april 
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei  



Juf Chantalle stelt zich voor:  
“Ik loop dit hele schooljaar al rond op Sterrenrijk, 
maar toch wil ik me hier nog even voorstellen voor 
wie mij nog niet kent.  
Mijn naam is Chantalle 
Leinders. Ik ben getrouwd, 
heb 2 dochters van 22 en 
16 jaar en woon in 
Munstergeleen. Mijn 
hobby’s zijn handballen, 
lezen, vakanties (liefst 
naar Italië) en lekker 
wandelen met onze kleine 
teckel. Vóór Sterrenrijk 
heb ik 17 jaar gewerkt op 
bs de Springplank, waar ik 
de eerste jaren kleuters heb gehad en later de 
combigroepen 5/6 en 6/7. Nu ben ik juf van een 
hele leuke groep 5/6 en heb al helemaal mijn draai 
gevonden. Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m 
vrijdag.” 

 

MR-nieuws 
 Onze MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. 
Vijf maal per jaar vergaderen ze en deze 
vergaderingen zijn altijd grotendeels openbaar. 
Tijdens het openbare gedeelte bent u van harte 
welkom als toehoorder. Als er agendapunten zijn 
die in de beslotenheid van de MR besproken 
moeten worden, staan die als eerste 
geagendeerd. De volgende vergadering is op do. 
14 maart, het openbare deel start om 20.30 uur.  
 

Wekelijks spreekuur van  
schoolmaatschappelijk werk 
Maud Hanckmann, onze nieuwe schoolmaat-
schappelijk werkster, houdt wekelijks spreekuur 
op school:  
elke donderdag van 11.15 tot 12.15uur  
in het smalle kantoortje.  
U kunt bij haar terecht met vragen over 
opvoeding, relaties, geldzaken etc.  
Maud vindt geen enkele vraag raar, dus aarzel niet 
en wandel bij haar binnen.  
Kunt u niet tijdens spreekuur komen, dan kunt u 
Maud ook mailen: mhanckmann@piw.nl 
 

Algemeen: open en gesloten deuren 
Sinds half februari sluiten we overdag de 
schooldeuren af. Dit doen we voor de veiligheid 
van de kinderen en om overzicht te houden op 
wie er in het gebouw is.  
De deuren zijn tijdens de breng- en haaltijden 
natuurlijk open, maar gaan daarna op slot.  
Van binnenuit zijn de deuren altijd gemakkelijk te 
openen: we kunnen er wel uit, maar niemand kan 
er zomaar in. 
De hoofdingang is de hele dag geopend. 
Iedereen die tijdens schooluren in het gebouw 
moet zijn, moet zich eerst melden bij onze 
conciërge Bertie of bij de directie.  
Natuurlijk is het even wennen voor iedereen. Toch 
hebben van heel veel ouders een zeer positieve 
reactie gehad op dit deurenbeleid.  
Eind maart evalueren we deze werkwijze en 
besluiten we of we zo blijven werken.  
   

Schoolreisinformatie van de OV 
Dit jaar in mei gaat het 

schoolreisje voor groep  
1-2 naar speeldorp 
Peewee in Posterholt en 
voor groep 3 t/m 7 naar 
Toverland in Sevenum.  

Jaarlijks betaalt u in 2 termijnen een 
ouderbijdrage. Uit de eerste termijn van € 15 
betaalt de oudervereniging allerlei feesten en 
activiteiten, de tweede termijn is voor het 
schoolreisje. De hoogte van deze termijn hangt af 
van de groep waarin uw kind zit en dus de 
bestemming. Dit jaar is het als volgt: 
Voor groep 1 en 2 is uw bijdrage €13,50 per kind. 
Voor groep 3 t/m 7 is de bijdrage € 21,00 per kind.    
Tijdens het plannen van het schoolreisje merkte 
de oudervereniging dat de kosten voor de parken 
en het busvervoer hoger zijn geworden. In overleg 
met de directie hebben we besloten om deze 
extra kosten niet door te berekenen in uw bijdrage 
voor het schoolreisje, maar te verrekenen met de 
opbrengst van de kerstmarkt. 
Uw bijdrage voor het schoolreisje kunt u alleen 
tijdens de 2 contante inningsmomenten betalen:  

*Op woensdag 20 maart  tussen 12.00-13.00 uur 
*Op maandag 1 april          tussen 15.00-16.00 uur 



Danni door naar de  provincie-finale       
En ja hoor, het is weer gelukt!  
Onze voorleeskampioen Danni van der Vorst van 
groep 8 is de beste voorlezer van onze regio. 
Tijdens de halve finale op 27 februari heeft zij weer 
supergoed voorgelezen en dat heeft de jury 
wederom gewaardeerd. Hier enkele opmerkingen 
overgenomen uit het juryrapport: 
 

✓ een goede fragmentkeuze 
✓ een sterke inleiding, uit het hoofd verteld 
✓ goed stemgebruik 
✓ ze weet zo te boeien dat iedereen graag wil 

weten hoe het verhaal verder gaat 
 

 
 
Danni gaat nu onze regio en natuurlijk vooral onze 
school vertegenwoordigen tijdens de provinciale 
finale in De Oranjerie in Roermond op maandag 8 
april. 
Proficiat Danni, wij zijn allemaal heel trots op je! 

 
Goed gedrag kun je leren 
Onze leerlingen hebben 
weer 100 schoolsterren 
verdiend.  
Dat gaan wij uiteraard samen 
vieren! Bij het behalen van 100 schoolsterren is er 
altijd een “schoolbeloning”.  
We vieren het op woensdag 13 maart met:  
1. Wieltjesdag  - voor alle groepen  
2. Speelgoed en spellendag 

groep 1 en 2 mag speelgoed meenemen, 
groep 3 t/m 8 gezelschapsspelletjes. 
 

Nieuwe website eind maart “live” 
Wij zijn druk bezig met het maken van een 
nieuwe, frisse, duidelijke  en complete website. De 
planning is dat deze eind maart de lucht in gaat.   
 

 
SMART & FIT week   18 t/m 22 maart 
Tijdens deze week staat gezond gedrag centraal. 
We besteden dan aandacht aan bewegen en 
gezond eten en drinken.  
De week is goed gevuld met gastlessen, 
klassenopdrachten, de fit-test (via Isy vragen we 
uw toestemming als uw kind in de betreffende 
groep zit) en ‘the daily mile’.  
Elke dag start met samen bewegen en ook tijdens 
de pauzes en het overblijven zijn er sportieve 
activiteiten.De begeleiding is in handen van de 
leerkrachten, van medewerkers van Ecsplore 
Sittard en van studenten.  

We sluiten de week af met de oudermarkt  op 

donderdag 22 maart van 15.30-16.15 uur.  
Tijdens de oudermarkt presenteren alle groepen 
wat ze gedaan en geleerd hebben tijdens de 
smart&fit-week.  

U bent van harte uitgenodigd!    
 
Schoolvoorstellingen in maart en juni 
Met de groepen 3 t/m 8 gaan we in het kader van 
de culturele vorming naar toneelvoorstellingen  in 
de Domijnen.  
De groepen 7 en 8 zijn als eersten aan de beurt: 
op donderdag 14 maart om 10.30 uur gaan ze naar 
de voorstelling  “Niet vergeten”,  
de groepen 5 en 6 gaan op vrijdag 22 maart om 
10.30 uur naar “Held”(groep 5 en 6) en  
de groepen 3 en 4 gaan op  maandag 3 juni om 
13.30 uur naar de voorstelling Ioerg Idur.  
Alvast veel plezier allemaal! 
 



De postbode van groep 3a 
In  de groepen 3 hebben de leerlingen afgelopen 

periode thematisch 
gewerkt rond het 
thema: de boekwinkel. 
De kinderen hebben 
daarbij zelf wenskaarten 

gemaakt en 
geschreven. 
In groep 3a kwamen 
de kinderen op het idee om de 
zelfgemaakte kaarten ook echt te versturen. Er 
verscheen een brievenbus en elke dag ontvingen 
de leerlingen via de postbode de kaarten en 
briefjes die ze aan elkaar hadden gestuurd. En wat 
extra leuk was: ook ouders stuurden kaarten en 
brieven aan de kinderen. Deze werden dan door 
de trotse ontvangers voorgelezen in de klas. Beide 
groepen 3 kijken terug op een heel geslaagd en 
leerzaam project.  
 

De elfjes van groep 4 
In de vorige Nieuwsrijk kon u over het thema 
‘Taalrijk’ lezen en daarbinnen over de 
taalactiviteiten. Eén van die activiteiten in januari 
was de poëzieweek. Groep 4 van Joshi liet zich 
inspireren door de sneeuw van vorige maand en 
maakte prachtige ‘elfjes’. Hierbij een heel mooi 
voorbeeld daarvan:     

 

De kleuter-thema’s in maart 
Na de carnavalsvakantie gaan we in de 
onderbouwgroepen 
aan de slag met 
‘smart en fit’, de 
‘kleuteruniversiteit’ 
en op 25 maart is er 
een gastles over 
ruimtereizigers. Zo 
worden ze al 
spelend én 
bewegend wijzer! 

 
Geen honden op het schoolplein 

 
Als hondenliefhebber kun je het je bijna niet 
voorstellen, maar er zijn kinderen (én 
volwassenen) die bang zijn voor honden. Daarom 
hebben we de regel dat er geen honden op het 
schoolplein mogen. We vragen alle 
hondenmensen om daar rekening mee te houden. 
Laat uw hond (ook als het een kleintje is!) thuis óf 
wacht met uw hond buiten het hek op uw 
kind(eren).    
 

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 kunt u terecht 
bij directeur Ellen Reijners. U kunt binnenlopen, 
mailen:  ellenreijners@bssterrenrijk.nl  
of bellen: 046 – 47 46 016. 
 

✓ De volgende Nieuwsrijk verschijnt begin 
april in uw mail.  

✓ Vanaf april staan ze ook op de website.  

mailto:ellenreijners@bssterrenrijk.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 


