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Algemeen: terugblik op de eerste weken
Het bruist in de groepen 1-2
Voor de meeste kleuters een nieuwe groep, met kleuters die ze nog niet kennen en andere juffen.
Spannend en leuk tegelijk. Sommige kleuters verbazen zich over het feit dat ze nu van een kleuter van
groep 1 opeens bij de kleuters van groep 2 blijken te horen. Maar oh, wat went dat snel.
Nieuwe vriendjes zijn snel gemaakt en de werkjes in de nieuwe
groepen zijn inmiddels bijna allemaal ontdekt. Regelmatig spelen de
groepen ½ a en ½ b samen buiten. Hier komen ‘oude bekenden’ elkaar
weer tegen en gaan verder met het spel waar ze voor de vakantie
mee gestopt zijn.
Er zijn ook al enkele nieuwe 4-jarigen ingestroomd. Ze worden goed
opgenomen in de groep. De grotere kleuters ontfermen zich op een
bijzondere manier over deze jongere kinderen.
Er is al met veel enthousiasme gebouwd, geknipt en geplakt, geverfd,
gezongen en naar allerlei mooie verhalen geluisterd.
Ons eerste thema: “Mag ik meedoen?” sluiten we bijna af. Bij ‘onze club’
is iedereen welkom!
De kleuters brengen dit iedere dag in de praktijk, ook al gaat dit soms Het bruist letterlijk bij de presentatie van
gepaard met een ruzietje, onenigheid en soms zelfs tranen. Maar ‘het
Mad Science
weer goed maken’, daar zijn we ook heel goed in!

Rondom het thema zijn binnen Taalrijk veel nieuwe woorden geleerd; zelfs het woord “het
vogelbekdier” is nu een begrip geworden.
Inmiddels zijn de kleuterouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Graag wisselen de
leerkrachten met u van gedachten over deze eerste bruisende periode van uw zoon of dochter in de
groepen 1 en 2.

Taalrijk in beweging in groep 5-6
Groep 5/6 is goed gestart binnen Taalrijk: de leerlingen zijn op verschillende nieuwe en creatieve
manieren aan de slag met het vergaren en verwerken van de lesstof. Op de foto’s is te zien hoe we het
bekende spel Pim Pam Pet inzetten bij de spellingles, dat Zeeslag ons helpt met oefenen met ei/ij en dat
de woorden van woordenschat nóg beter geleerd en onthouden worden als je zelf de betekenis van de
nieuwe woorden opzoekt op de woordmuren.

Taalrijk in uitvoering

De leerzame september-activiteiten van groep 7-8
September was in groep 7/8 een maand vol bijzondere activiteiten. Julia, Evi, Lisa, Imme en Jasmijn
hebben hier een stukje over geschreven:
WML - geschreven door Julia
We gingen met onze klas naar het WML (de WaterMaatschappij Limburg), met een blauwe oude
schoolbus. Bij het WML kon je zelf kiezen wat je wou doen. We gingen aan de slag met een quiz op de

IPads. In de kelder (maar wel een mooie kelder)
stonden allerlei dingen waar je je antwoord uit
kon halen; dat was leuk. In de pauze kregen we
peperkoek en natuurlijk water. Daarna gingen
we weer verder met de quiz, maar dan in de
fabriek. Daar moest je zelf allemaal QR-codes
scannen. Het was superleuk, maar het leukst was
de terugreis met de bus. Het was dezelfde bus,
maar dit keer stond er superleuke muziek op.
We vonden het jammer toen we moesten
uitstappen en iedereen was hees geworden.
Waterleven

“Plastic soup” – geschreven door Evi en Lisa
We hebben eerst een documentaire gekeken en daarna hebben we een weettekst moeten schrijven over
plastic soup. Dat ging bij iedereen heel goed. Voor de weettekst mocht je allemaal dingen opzoeken op
de computers. Daarvan hebben we ook een poster gemaakt.
We hebben heel veel geleerd zoals: in Nederland worden per
dag 1.000.000 frietbakjes weg gegooid en we produceren
wereldwijd ongeveer 685.000 kilo plastic per minuut. Dat is
het gewicht van 250 olifanten. Ook hebben we geleerd wat
microplastic is. Dat is plastic dat in hele kleine stukjes is
afgebrokkeld. Op vrijdag 20 september zijn we in de straten
rondom de school plastic afval gaan opruimen. Sommige
Opgehaald zwerfvuil rond de school
kinderen hebben hele rare dingen gevonden, zoals
stofzuigers, poepzakjes, koekenpannen, oogschaduw, drugszakjes, lipgloss en nog veel meer rare
dingen. Vaak als je op straat loopt valt het plastic niet heel erg op, maar als je er op let is er extreem veel
plastic.
Wereldoorlog 2 - geschreven door Imme en Jasmijn
We kregen een gastles over de Tweede Wereldoorlog van Ton
Wolters. Hij gaf een interessante les van wat hij wist over die tijd
in Geleen. Hij had een dia gemaakt waar allemaal plaatjes in
stonden van vroeger. De volgende dag gingen we naar het
Graaf Huyn College. Daar zagen we voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog en we mochten ook in drie Amerikaanse wagens
en een Engelse wagen. Twee Amerikaanse wagens waren
lijkwagens en daar mochten we ook in. In het blok (9) leerden
we hoe de joden leefden in concentratiekampen. Het was heel
erg hoe ze daar leefden. We leerden ook over Anne Frank. We
vonden het heel erg, hoe ze behandeld werden. Voordat ze naar Oude legervoertuigen bekijken op het Graaf Huyn
het concentratiekamp gingen doken Anne en haar familie
onder. Ze mochten niet meer naar buiten, overdag mocht de wc niet doorgespoeld worden en ze moesten
altijd stil blijven. Ze zaten in het achterhuis van het kantoor van Annes vader, ze kregen eten van de
collega’s van Annes vader. Toen werden ze ontdekt en naar een concentratiekamp gebracht. En daar
werden ze vermoord, behalve de vader van Anne.

Beeldmateriaal en AVG: toestemming geven op ISY
Via ISY heeft u van ons de vraag gekregen om deze toestemmingsverklaring in te vullen vóór 1 oktober.
Heeft u dat nog niet gedaan, wilt u dit dan meteen voor uw kind(eren)in orde maken? Zonder deze
verklaring weten wij niet of uw kind gefotografeerd mag worden, ook niet door de schoolfotograaf. Een
gevolg daarvan is dat uw kind dan ook niet op de klassenfoto zal staan. Maakt u dit dus meteen in orde?
NB. Het is absoluut niet toegestaan dat ouders/grootouders/anderen de kinderen fotograferen of filmen
in het schoolgebouw en op ons schoolplein.

Thema: Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
Op woensdag 2 oktober start de nationale Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: REIS MEE!
Natuurlijk besteden we in deze periode weer veel extra aandacht aan lezen en voorlezen en alles wat met
het boekenweekthema te maken heeft.
We openen deze bijzondere week/weken op de volgende
manier:
•

We nodigen alle kinderen uit om op woensdag 2
oktober met een versierde fiets of step naar school te
komen. De leerkrachten geven ’s morgens aan waar
iedere groep mag parkeren. Per groep wordt de mooist
versierde fiets/step gekozen en deze krijgen verdienen
een prijsje.

•

Het is leuk als kinderen op woensdag 2 oktober hun
koffer of reistas meenemen met daarin hun favoriete
boek.

•

Kinderen mogen op woensdag 2 oktober verkleed naar
school komen als machinist, astronaut, piloot, kapitein,
brandweerman/vrouw, buschauffeur, vrachtwagenchauffeur of een ander ‘reizend beroep’. We laten ons
graag verrassen!
De informatiestand in de hal

Natuurlijk is er ook weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de
groepen 5 t/m 8. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag 11 oktober.
WEETJES voor ouders:
✓ Kinderen die elke dag een kwartier lezen of voorgelezen worden, presteren beter.
✓ Hoe krijg je meer plezier in lezen? Door het vaak te doen en zo de boeken te ontdekken die het beste
bij je passen.
✓ Lezen en voorgelezen worden is onbekende werelden ontdekken. Je reist moeiteloos naar andere
tijden, maakt kennis met nieuwe mensen en andere standpunten. Met boeken beleef je avonturen,
verhalen verruimen je blik., dat maakt lezen en leven zo mooi. Dus... Lees voor je Leven!

Plastic Soep = troep!
De leerlingen van de groepen 7, 7/8 en 8 hebben de afgelopen weken gewerkt vanuit het thema
“Plastic Soup”. Hierbij hebben ze allerlei activiteiten en opdrachten rondom het thema uitgevoerd, zoals:
• Informatie halen uit diverse bronnen
• Posters maken (in het Engels!)
• Mindmappen
• Informatieve teksten samenvatten
• En: als afsluitende activiteit op vrijdag 20 september samen
rondom de school plastic afval opruimen
Een aantal leerlingen uit groep 8 waren zo betrokken bij het project dat
ze op eigen initiatief in het weekend plastic afval zijn gaan opruimen in
de wijk en rondom hun huizen. Dit vinden wij natuurlijk super.
Thijs, Lisa en Lynn, onze complimenten voor deze geweldige actie!
Lynn, Lisa en Thijs in actie voor de wijk

Oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders: woensdag 23 oktober om 9.00 uur
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in aanmelding van hun kind op onze school, organiseren we
maandelijks een oriëntatie-ochtend. We geven dan informatie over ons onderwijs en een rondleiding
door de school. Daarna kunnen ouders een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek met onze
onderwijscoördinator Alex.
Alle data staan op onze website. Opgeven kan via het ticket op de website.

Nieuws van de oudervereniging (OV): we zoeken versterking!
De OV is op zoek naar een enthousiaste ouder uit de onderbouw (groep 1 t/m 3) die zich graag samen
met het OV-team wilt inzetten voor de schoolactiviteiten als vieringen, schoolfeest/disco, het maken van
schoolfoto’s, enz. Wij hebben jaarlijks 5 algemene vergaderingen in de avonduren, samen met
(onderbouw)leerkracht Jacqueline, die ‘eventplanner’ is. De activiteiten van het schooljaar verdelen we
onder de OV leden en voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld. Het werk voor de
werkgroep bestaat uit het plannen van de activiteit, het overleggen met de eventplanner over de
invulling, het verzamelen van de materialen/middelen, eventueel het regelen van sponsoren, het vragen
van hulpouders, het (indien aan de orde) versieren van de school en het begeleiden van de activiteit. Op
de dag zelf zijn de leden van de werkgroep aanwezig bij de activiteit als helpende handjes en/of om de
activiteit in goede banen te leiden. De activiteit wordt na afloop binnen de werkgroep geëvalueerd.
Heeft u interesse? Neem dan snel contact op met Joyce Muris (voorzitter OV) joycemuris@hotmail.nl.

Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR): vergaderdata 2019-2020
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. De vergaderdata zijn
dit jaar: 28 oktober, 9 december, 2 maart, 16 april en 15 juni. Het openbare gedeelte begint om 20.30
uur en de vergadering duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Schoolhesjes
Met trots presenteren we onze
schoolhesjes met logo, naam en
telefoonnummer van Sterrenrijk. Zo zijn
onze leerlingen goed herkenbaar en
zichtbaar als er een uitje met de school of
klas is en zijn we telefonisch te bereiken
als dat nodig mocht zijn. De hesjes zijn
aangeschaft van de opbrengst van de
Bag2School-actie van vorig schooljaar,
aangevuld met een gulle bijdrage van
oudervereniging.

Herinnering ouderbijdrage
In september heeft u van ons de mail ontvangen waarin we u vragen om de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit
is een bijdrage voor de extra activiteiten die we voor uw kind(eren) organiseren, zoals vieringen (Sint,
Kerst, Pasen), sportdagen en het schoolreisje. Voor deze activiteiten krijgen we geen enkele bijdrage
vanuit de overheid of het schoolbestuur, dus we zijn hiervoor volledig afhankelijk van de ouders.
De bijdragen zijn (per kind):
Groep 1-2

€ 27,50 per jaar

Groep 3 t/m 7

€ 35,00 per jaar

Groep 8

€ 15, 00 per jaar (u ontvangt later dit jaar nog het betalingsverzoek voor het kamp)

U kunt het bedrag contant betalen as. woensdag 2 oktober in de hal van onze school of overmaken
op bankrekeningnummer NL 61 INGB 0000 9259 51 t.n.v. oudervereniging Sterrenrijk voor 2 oktober.
Zet u daar dan wel de naam en klas van uw kind(eren) bij, zodat we het bij de juiste leerling bijschrijven?

Wekelijks spreekuur van schoolmaatschappelijk werk
Elke week is schoolmaatschappelijk werkster Jonne Mestrom op school aanwezig om u met raad en daad
bij te staan bij uw vragen rondom opvoeding, relaties of financiën. Ook kan zij u adviseren richting
andere vormen van hulp of ondersteuning. Wat daarnaast een vast onderdeel is van
schoolmaatschappelijk werk zijn kindgesprekken. Uiteraard gebeuren deze alleen na overleg met en
toestemming van ouders. Jonne is elke week op woensdag van 11.15 tot 12.30 uur op school; loopt u
vooral eens bij haar binnen. Jonne zit dan in het kantoor van Alex (in het hoofdgebouw, 1e kantoortje links
in de gang).

PABO-stagiaires 2019-2020
Als ‘opleidingsschool’ begeleiden we elk jaar MBO- en HBO-stagiaires. De onderwijsassistenten- en
leerkrachten in wording lopen stage bij ons; sommigen voor een half jaar, anderen een heel jaar.
Onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten bij activiteiten en ondersteunen groepjes leerlingen,
PABO-stagiaires geven daarnaast ook les. De volgende PABO-studenten zijn onlangs gestart: Emile
Delarue (hele schooljaar bij Joshi), Rafke Notermans (half jaar bij Esther), Falk Pinkaers (half jaar bij Roy),
Djuna Simons (half jaar bij Chantalle), Evy Luijten (half jaar bij Wendy). Ook zijn er studenten van het
Vista-college en is er een LIO-stagiaire werkzaam dit jaar. Een LIO-er is een 4ejaars PABO-student die de

studie binnen een jaar hoopt af te ronden. Het LIO-jaar bestaat uit onderzoek en praktijk en het geheel
zelfstandig begeleiden van een groep maakt onderdeel uit van de stage. De LIO-stagiaire heet Tara, zij is
werkzaam in groep 8 en wordt begeleid door Steffie. Tara stelt zich hieronder aan u voor.

LIO-stagiare Tara stelt zich voor
Met veel vreugde kan ik jullie vertellen dat ik vanaf het begin van dit schooljaar
stage loop in groep 8 op basisschool Sterrenrijk. Ik zal me dan ook kort aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Tara Smeets. Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Echt.
Ik ben vierdejaarsstudent op de Nieuwste Pabo in Sittard. Naast mijn studie ben ik
in het weekend en tijdens vakanties werkzaam bij Oolderhof in Ool. Mijn vrije tijd
besteed ik graag aan creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen, boetseren,
etc.. Ik ben op verschillende dagen aanwezig: de ene week ben ik alleen op
donderdag aanwezig en de andere week op maandag t/m donderdag. Vanaf 10
februari hoop ik aan mijn LIO-stage te beginnen en zal ik tot aan de zomervakantie
iedere week van maandag t/m donderdag op basisschool Sterrenrijk te vinden zijn.
Ik hoop er een leerzaam, maar vooral leuk schooljaar van te maken samen met de
kinderen, de ouders en het team van basisschool Sterrenrijk.

Speciale activiteiten en vrije dagen in oktober
2 oktober

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Nationale Dag van de leraar*

10 oktober

Voorstelling “Oorlogsgeheimen” groep 7, 7/8 en 8

11 oktober

Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Continurooster: school is uit om 14.15 uur

12 t/m 20 oktober

HERFSTVAKANTIE

21 t/m 25 oktober

Smart en fit-week

21 oktober

tentoonstelling “Quentin Blake” groep 5 en 5/6 in Ligne - Sittard

22 oktober

biebbezoek voor de groepen 1/2, 5 en 5/6

23 oktober 9.00 – 10.00 u

oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders

*De dag van de leraar
De UNESCO heeft in 1994 een ‘World Teachers Day’ ingesteld. Jaarlijks op 5 oktober wordt er in 88 landen
aandacht geschonken aan- en waardering geuit voor onze beroepsgroep. Op
schoolniveau besteden we natuurlijk ook aandacht aan deze dag. Omdat 5 oktober op
zaterdag valt, zet de directie de leerkrachten op 4 oktober alvast extra in het zonnetje
met een presentje en iets lekkers bij de koffie. De UNESCO roept iedereen op om op
deze dag stil te staan bij het belang van onderwijs, bewustzijn te creëren voor problemen
rondom het vakgebied (zoals het grote lerarentekort in Nederland, de werkdruk in de
sector en de aantrekkelijkheid van het beroep) en te zorgen voor respect voor de leerkracht.

Bedankt!
Om in onze teamruimte de akoestiek te
verbeteren en zo te zorgen voor meer rust
en prettigere pauzes voor de leerkrachten,
hebben we enkele maatregelen gepland.
De grootste ingreep wordt een nieuw
plafond en verder kleden we de
teamruimte aan met geluiddempende
materialen. Gordijnen stonden daarbij ook
op ons verlanglijstje.
Stassen Woninginrichting uit Stein heeft
ons de gordijnen cadeau gedaan; een
cadeau dat door ons enorm gewaardeerd
wordt.
Firma Stassen: bedankt hiervoor!

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

