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Ouderavonden van 11 t/m 22 november
Staking op woensdag 6 november
Thema: Veiligheid
• Verkeer en parkeren rond de school
• Ontruimings- en inruimingsbeleid
Maandelijkse oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders
Speciale activiteiten in oktober en november
Ecsplore Smart & Fit en het JOGG leefstijl onderzoek

Oudergesprekken 11-22 november: NU inschrijven op ISY!
In de eerste oudergespreksronde van het schooljaar richten we ons speciaal op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind(eren). Natuurlijk is er ook aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en is er tijd
voor uw vragen.
Afgelopen maandag heeft u via ISY de uitnodiging ontvangen om in te schrijven voor deze gesprekken.
Intekenen kan vanaf afgelopen woensdag 30 oktober tot uiterlijk komende dinsdag 5 november.

HERINNERING: We staken op 6 november
Aanstaande woensdag, op de dag dat de Tweede Kamer de
onderwijsbegroting bespreekt, leggen we het werk neer en
sluiten we de school. Zo geven we een sterk signaal af aan de
regering om te investeren in onderwijs. De kwaliteit van het
onderwijs in Nederland staat zwaar onder druk door het
lerarentekort. Het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen in het onderwijs is
broodnodig om ons beroep aantrekkelijker te maken en voldoende leraren te krijgen en te houden. Voor
de toekomst van uw en onze kinderen. Om de regering hiervan te doordringen sluiten we, net als meer
dan 3.000 andere scholen in NL, onze deuren. Uw kind kan die dag dus niet naar school komen.

Thema Veiligheid: verkeer en parkeren rondom de school
Tijdens de breng- en haalmomenten is het een drukte van belang rondom onze school.
Dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op voor kinderen. Er zijn straten rondom
school waar voor auto’s eenrichtingsverkeer geldt, maar
uiteraard niet voor fietsers en voetgangers. We merken
dat ouders hier niet altijd aan denken bij het wegrijden. We
doen daarom een dringend beroep op alle ouders om hier
rekening mee te houden. Ook hebben we de wijkagent
gevraagd om vaker rondom de school hierop te controleren.

Let op:
Niet overal rondom de school mag geparkeerd worden, óók niet om “alleen maar
even uw kind(eren) weg te brengen of op te halen”. Uiteraard geldt dat ook voor
de uitritten van de brandweer en de school aan de Hegstraat (de ‘bergjes’): hier
mag u niet staan. De politie heeft aangekondigd streng te handhaven. Voorkom
dus dat u een boete krijgt en parkeert u vooral alleen daar waar dat toegestaan is.

Smart & Fit 2019-2020
De week van 21 tot 25 oktober stond in het teken van gezondheid en bewegen binnen de themaweek
“Smart & Fit”. Elke dag startten we met "The Daily Mile": 15 minuten (hard)lopen op het schoolplein.
Daarnaast hadden we actieve pauzes onder begeleiding van medewerkers van Ecsplore. Zij boden
sportieve spelvormen aan, waardoor de kinderen kennis maakten met nieuwe spellen en variaties
ontdekten in hun spel. Je zag het enthousiasme van de kinderen groeien en de goede zin ook!
In de klassen waren er “beweegtussendoortjes” en in enkele groepen
werden fittesten afgenomen. Het lesaanbod in de klassen richtte zich
vooral op gezonde leefstijl, voeding en beweging.
De afsluiting van deze week was dit jaar voor de allereerste keer de
"Ouder-Kind-battle", op donderdag 24 oktober. In een spannende
quiz werd duidelijk welke ouder-kinderkoppels het meest wisten over
voeding, beweging en gezondheid. De winnaars waren Zane (groep 4),
Kas (groep 5) en Jesslyn (groep 6). Zij hebben een hippe waterfles
gewonnen. Gefeliciteerd! En voor iedereen die er was: bedankt voor
het komen kijken, juichen en/of meedoen en wellicht kunnen jullie volgend jaar de revanche aangaan.

Terugkoppeling JOGG leefstijlonderzoek
In juni heeft een leefstijlonderzoek plaatsgevonden door Ecsplore, waarvoor u een vragenlijst toegestuurd kreeg over beweeg- en voedingsgewoonten van basisschoolkinderen in de gemeente SittardGeleen. Met een respons van 50% kijkt de organisatie tevreden terug en zij bedanken alle respondenten
voor hun bijdrage. Voor Sterrenrijk gold zelfs een respons-percentage van 58%.
De afgelopen maanden zijn de resultaten ingevoerd en de uitkomsten geanalyseerd door GGD ZuidLimburg. Hieruit is een factsheet voortgekomen met interessante informatie over o.a. beweeggedrag,
snoepmomenten, beeldschermgebruik en eetgedrag voor de gemeente Sittard-Geleen.

Enkele opvallende resultaten:
• Kinderen in Sittard-Geleen eten wat meer fruit vergeleken met andere kinderen in Zuid-Limburg.
• 80% van de basisschoolleerlingen maakt elke dag gebruik van de (spel)computer, smartphone of tablet.
• Ruim een derde van de leerlingen in gemeente Sittard-Geleen drinkt meer zoete drankjes dan water.
• 93% van de kinderen ontbijt dagelijks; 1% nooit.
De planning is om deze vragenlijst in de toekomst nogmaals te verspreiden om de kijken of er
veranderingen zijn.
De factsheet van Sterrenrijk plaatsen we op ISY. Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan met:
Dean Wolters, Combinatiefunctionaris Sport en Educatie

dwolters@ecsplore.nl

Glenn Dahmen, JOGG-regisseur

gdahmen@sportstichting.org

Oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders: woensdag 27 november 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 onderwijscoördinator Alex.
Alle (andere) data voor dit jaar staan op onze website. Opgeven kan via het
ticket op de website. Bent u iemand of kent u iemand die geïnteresseerd is in
onze school, dan bent u van harte welkom.

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. Jonne is elke week op woensdag van 11.15 tot 12.30 uur op
school; loopt u vooral eens bij haar binnen. Ze zit dan in het kantoortje van Alex (in het hoofdgebouw, 1e
kantoortje links in de gang).

Bookbattles in de bovenbouw
Na de herfstvakantie is in de bovenbouw de “Bookbattle”
gestart, zo ook in groep 6 van meester Roy. Daarbij gaan
kinderen met elkaar de strijd aan wie het leukste boek heeft.
Zij doen dat in tweetallen, waarbij ze na elkaar vertellen
waarom hun boek zo leuk is, waarna ze het spannendste,
grappigste, droevigste, leukste of pakkendste fragment uit
het boek voorlezen. De bedoeling is natuurlijk de
klasgenoten zó nieuwsgierig te maken, dat zij het boek ook
willen lezen. Een leuke en leesbevorderende activiteit dus.

Het zwerfafvalproject van groep 5/6, door Robyn en Max:
We zijn met kleine groepjes over de straat gelopen rondom onze school en we zijn toen erg geschrokken.
Mensen letten blijkbaar niet op de natuur. Daar bedoelen we mee dat mensen zomaar afval op straat
gooien, in plaats van in de prullenbak.
Blijkbaar vinden mensen het niet belangrijk dat we aan een betere natuur moeten gaan werken.

Niet alleen op straat wordt het afval weggegooid, maar ook in de zeeën wordt afval gegooid. Vissen eten
dat afval op en gaan dan dood. Wij eten daarna de vissen en krijgen daardoor dus ook afval binnen!
Voor deze dingen die wij geleerd hebben, mochten we daarna een robot ontwerpen en maken die het
afval moest gaan opruimen. We hebben er heel veel van geleerd!

Thema Veiligheid: ontruimings- en inruimingsbeleid
Als er op school brand uitbreekt of als de Chemelot-sirene gaat vanwege een incident met gevaarlijke
stoffen, dan is het belangrijk dat iedereen op school, dus personeel én kinderen, weet wat zij/hij moet
doen. Daarom hebben we een ontruimingsplan en een inruimingsplan. Hierin staat precies omschreven
hoe we moeten handelen om de veiligheid van te kinderen en
onszelf te waarborgen. Dit wordt regelmatig met de kinderen
besproken en geoefend. Minimaal 2x per jaar doen we een oefening
met de hele school, voor zowel de ontruiming als de inruiming.
Daarvan is er steeds één aangekondigd en één onaangekondigd.
We kunnen dan zien of iedereen weet wat zij/hij moet doen en wat
we eventueel nog moeten aanpassen, aanscherpen of extra
oefenen. De eerste (aangekondigde) ontruimingsoefening heeft voor de herfstvakantie plaatsgevonden.
Het was goed om te zien dat alle leerlingen volgens het protocol en heel rustig en beheerst het
schoolgebouw binnen een paar minuten verlaten hadden. De eerste inruimingsoefening vindt volgende
week plaats. Van de kinderen wordt dan niets anders verwacht dan dat zij binnen blijven; de leerkrachten
zorgen ervoor dat de omgeving zo veilig mogelijk is door deuren, ramen en ventilatieroosters dicht te
maken en het ventilatiesysteem uit te schakelen. Mocht u tijdens deze oefening toevallig op school zijn,
dan verwachten we uiteraard dat u ook binnen blijft tot einde oefening.
Met Chemelot om de hoek is het belangrijk dat jong en oud weet wat te doen bij een sirene-alarm:
ga meteen naar binnen en blijf binnen tot u via L1-radio heeft gehoord dat de situatie weer veilig is.

Vrije dagen in november
6 november is i.v.m. de onderwijsstaking de school de hele dag gesloten.

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

