Nieuwsrijk
Augustus/september 2019
Digitale nieuwsbrief voor ouders en kinderen van

Welkom in dit nieuwe schooljaar !
Wij zijn al goed gestart!

Graag proosten we maandag om 8.45 uur met ouders en kinderen
op een goed nieuw jaar, op het grote schoolplein!
Deze maand o.a. in Nieuwsrijk:
•
•
•

Algemeen: praktische informatie over dit schooljaar
Thema: Taalrijk
Logopedist Esther van Maatwerk stelt zich voor

•
•
•

Nieuw: traktatiebeleid jarige kinderen
Maandelijkse open ochtend voor nieuwe ouders
Nieuws van de MR en OV

Algemeen: praktische informatie
Wanneer moeten de gymspullen mee, welke regels zijn er in de klas, wat is er afgesproken over
schoolgruiten: aan het begin van het jaar spelen er natuurlijk allerlei vragen.
De specifieke informatie over de klas van uw kind krijgt u via de leerkracht(en). Zij organiseren ook een
belangrijke informatieavond op 3 september. Tijdens deze avond krijgt u belangrijke informatie over
dit schooljaar en kunt u terecht met uw vragen. Meer informatie ontvangt u nog.
Hieronder vindt u wat algemene start-informatie. Voor alle algemene informatie, bv. over het
onderwijs, vakanties en studiedagen, overblijven en buitenschoolse opvang kunt u het hele jaar terecht
op onze website www.bssterrenrijk.nl . Ook vindt u daar een foto-overzicht van alle (vaste) medewerkers
van Sterrenrijk.
Gymrooster:
8.45-9.30

9.30-10.15

10.30-11.30

11.30-12.15

13.30-14.30

14.30-15.30

Maandag

Groep 7/8

Groep 5

Groep 8

Groep 3

Groep 4

Groep 6

Dinsdag

Taalrijk

Taalrijk

Taalrijk

Groep 7

Groep 3/4

Groep 5/6

Woensdag

Groep 1/2

Groep 1/2

Groep 1/2

Groep 1/2

Donderdag

Taalrijk

Taalrijk

Taalrijk

Groep 6

Groep 3

Groep 7/8

Vrijdag

Groep 8

Groep 4

Groep 5/6

Groep 3/4

Groep 5

Groep 7

X

X

Brengen en halen:
’s Morgens is de school geopend vanaf 8.35 uur. Er is een inloop van 10 minuten. Om 8.45 uur start het
programma en moeten alle kinderen in de klas zijn.
’s Middags is de school geopend vanaf 13.20 uur en starten we met het programma om 13.30 uur.
Helpt u uw kind om op tijd te komen?
Ziekmelding:
Een ziekmelding kunt u doorgeven tussen 8.00 en 8.45 uur ’s morgens. U kunt een ziekmelding alleen
persoonlijk bij de leerkracht of telefonisch bij de conciërge doen. Telefoonnummer 046-47 46 016.
Foto’s en filmpjes:
Het is niet toegestaan om te fotograferen of filmen in het schoolgebouw en op ons schoolplein.
NB. Via Isy krijgt u binnenkort weer het verzoek om de toestemmingsformulieren voor gebruik van
beeldmateriaal door school in te vullen.
Afspreken na school:
Zoals u weet mogen wij vanwege de wet op de privacy geen klassenlijsten meegeven. Vergeet u dus niet
om tijdens de informatieavond van 3 september zelf telefoonnummers en adressen uit te wisselen met
andere ouders!

Vooraankondiging: informatieavond in de klas van uw kind op 3 september.
Er zijn 2 sessies die avond; we hopen dat alle ouders aanwezig zullen zijn. Meer informatie volgt nog.

Thema: Taalrijk
Dit schooljaar starten we met RIJK onderwijs. Veel ouders zagen we op de drukbezochte
informatieavond van 13 juni jl. over onze nieuwe manier van werken. Heeft u deze avond gemist, dan kunt
u o.a. op onze website lezen wat de werkwijze inhoudt en/of aan de leerkracht(en) van uw kind vragen
wat dit voor uw dochter/zoon betekent.
RIJK onderwijs is toekomstgericht onderwijs met oog voor de individuele mogelijkheden van kinderen.
Een belangrijk element is dat we de lestijd niet versnipperen: doordat we de lesstof in samenhang
aanbieden, heeft dat voor de kinderen meer context en meer opbrengst dan korte, losse lessen.
We starten met het clusteren van de taallessen in Taalrijk. Denk dan
bijvoorbeeld aan spelling, taalbegrip, creatief taalgebruik en
taalstructuur. We gebruiken hierbij onze bestaande taalmethodes.
Taalrijk start in de groepen 1-2 en 5 t/m 8. In de groepen 3 en 4 ligt de
nadruk in de eerste maanden sterk op het leesproces; zij sluiten daarom
later aan bij Taalrijk.
De ochtenden waarop Taalrijk wordt aangeboden zijn de dinsdagochtend
en donderdagochtend.
Naast Taalrijk is er in alle groepen natuurlijk volop aandacht voor de
andere kernvakken: rekenen en (begrijpend) lezen. In de middaguren komen vakken als wereldoriëntatie
en tekenen, handvaardigheid en drama aan bod in respectievelijk Wereldrijk (wereldoriëntatie) en
Fantasierijk (creatieve vakken). Ook muziek hoort thuis in Fantasierijk: deze lessen worden ook dit jaar
gegeven door vakleerkracht Ger en zijn op de woensdagochtend.

Onze nieuwe logopedist Esther stelt zich voor
Met ingang van dit schooljaar werken we samen met logopediepraktijk Maatwerk uit Geleen. Logopedist
Esther stelt zich hierbij aan u voor:
Ik ben Esther Aben-Göertz. In 2008 ben ik afgestudeerd als logopediste. Sinds
die tijd ben ik werkzaam binnen diverse basisscholen in de regio. Tevens ben
ik sinds 2010 een van de praktijkhouders van logopedie Maatwerk, gevestigd
in Sittard.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 ben ik 1 dag per week de vaste logopediste
van basisschool Sterrenrijk. Dit betekent dat ik uw kind kan begeleiden op het
gebied van taal, spraak, stem, lezen, spelling en gehoor. U heeft hiervoor een
verwijzing van de huisarts nodig.
Binnen de behandelingen staat uw kind centraal, maar is het minstens zo belangrijk om u als ouder(s), de
interne begeleider, de leerkracht van uw kind en eventuele andere disciplines te betrekken bij de behandeling.
Wij streven er daarom naar om u als ouder(s) regelmatig bij de behandeling aanwezig te laten zijn. Tevens is

door de nauwe betrokkenheid binnen de school de samenwerking met de leerkrachten optimaal, waardoor
de logopedische behandelingen en de aandachtspunten binnen de klas beter op elkaar kunnen worden
aangepast. Dit alles om de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te
stimuleren.
Voor meer informatie omtrent logopedie, verwijs ik u graag naar onze website:
www.logopediemaatwerk.nl . Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met mij
opnemen via onderstaand nummer: 06-57540317

Nieuw: traktatiebeleid
Op advies van de medezeggenschapsraad hebben we het traktatiebeleid op school gewijzigd met ingang
van dit schooljaar.
De ouders en leerkrachten van de MR gaven aan dat het aantal ongezonde, overdadige en dure
traktaties bij verjaardagen van kinderen enorm toenam. Zo deed het fenomeen ‘de volle snoepzak’ z’n
intrede als traktatie, evenals cadeautjes uitdelen aan de hele klas. Van veel ouders kregen we het signaal
dat het kopen, bedenken en maken van een originele traktatie (te) veel geld en tijd kostte en dat de
groepsdruk in de klassen toenam omdat kinderen niet uit de toon wilden vallen. Tijd voor verandering
dus.
Wij vinden het belangrijk dat een jarig kind op haar/zijn verjaardag speciaal in het zonnetje gezet wordt.
De jarige wordt door de klas toegezongen, krijgt de hele dag speciale privileges en extra aandacht en
staat centraal in bijvoorbeeld het verjaardags(dobbel)spel. Omdat kinderen het ook leuk vinden om uit te
delen, kwam vanuit het team het voorstel om alle jarige kinderen te laten trakteren uit de speciale
koektrommel van de klas. Wij vragen u dus om dit schooljaar voor de verjaardag van uw kind de
koektrommel te vullen. Samen met uw kind kunt u één soort koekjes kiezen van de lijst van de leerkracht.
Koekjes die niet op de lijst staan, zijn niet toegestaan om te voorkomen dat er toch weer grote verschillen
ontstaan.
Op deze manier kan de jarige trakteren, blijven de kosten voor ouders beperkt en ontstaat er geen
ongewenste ‘concurrentie’ en/of groepsdruk in de klassen. Wij rekenen op uw medewerking.

Open ochtend voor nieuwe ouders
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in aanmelding van hun kind op onze school, organiseren we
regelmatig een informatie-ochtend. We geven dan informatie over onze school en een rondleiding.
Daarna kunnen ouders een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.
Alle data staan op onze website. Opgeven graag via het ticket op de website.

Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR): enquête over schooltijden
De MR vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en werkt samen
met de directie aan de ontwikkeling van onze school. Vijf maal per
jaar vergadert de MR op school en deze vergaderingen zijn
grotendeels openbaar. Tijdens het openbare gedeelte bent u van
harte welkom als toehoorder.
Een belangrijk onderwerp dit jaar is het besluit of we andere
schooltijden gaan hanteren. Uw mening als ouder is hierbij van groot
belang: wij willen graag weten wat u ervan vindt. Daarom organiseert
de MR in de eerste helft van het schooljaar een enquête hierover. U
hoort hierover binnenkort meer.

Nieuws van de oudervereniging (OV): ouderbijdrage 2019-2020
Elk jaar vragen we aan ouders om een bijdrage te betalen voor de extra activiteiten die wij organiseren
rondom feesten, uitstapjes, sportdagen en het schoolreisje. Voor deze activiteiten krijgen we geen enkele
bekostiging vanuit de overheid of het bestuur, dus we zijn hiervoor volledig afhankelijk van uw bijdrage.
Eind september ontvangt u van ons weer het verzoek om de ouderbijdrage te betalen.
De hoogte van de bijdrage is mede afhankelijk van de bestemming van het schoolreisje. Daarom betalen
ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 3 een ander bedrag dan in de groepen 4 t/m 8. Voor groep 8
geldt nog een aanvullend bedrag voor het meerdaagse kamp.
U krijgt eind september van ons een mailing waarin we aangeven welk bedrag voor u geldt en hoe u de
ouderbijdrage kunt betalen.

Speciale activiteiten in augustus en september
19 augustus

8.45 uur

Eerste schooldag, met openingsactiviteit op het grote plein

2 september

Mad Science wetenschapsshow (voor alle groepen)

3 september

Informatieavond voor ouders in de klas van hun kind(eren)

10 september

Biebbezoek voor de groepen 1 t/m 4

*Alle activiteiten van dit schooljaar vindt u op de kalender op onze website: www.bssterrenrijk.nl
Er zijn geen extra vrije dagen in augustus/september

Vakantierooster 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

Info-avond Parochiecatechese (met o.a. voorbereiding op Communie en Vormsel)
Pastoor Harry Quaedvlieg, Kapelaan Carlos Martinez en Werkgroep Parochiecatechese willen u
informeren over de mogelijkheden van catechese voor uw kind(eren) in dit nieuwe schooljaar. Zij bieden
catechese in kleine groepjes aan kinderen van de groepen 3 t/m 8. De voorbereiding op de Communie en
het Vormsel wordt hierin opgenomen.
Hiervoor organiseren zij een INFORMATIEAVOND op donderdag 22 augustus a.s. om 19.30 uur.
LOCATIE: Parochiehuis Oud Geleen aan de Leursstraat 3.
Graag aanmelden:parochiekantoorgeleen@gmail.com
bevestigingsmail)

(na

aanmelding

ontvangt

u

een

Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel interesse hebben, laat het hen dan weten, dan zoeken
ze samen met u naar een andere oplossing.

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 het kantoortje van Alex Hendriks (OC-er).

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

