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Thema: de kunstweken
Vandaag zijn we gestart met dit bijzondere project beeldende
vorming. Het doel van DE KUNSTWEKEN is om ieder kind op haar/zijn eigen niveau te inspireren tot het
maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldberoemde
artiesten en hun werk, als inleiding tot het maken van een eigen kunstwerk. Tijdens DE KUNSTWEKEN
is ieder kind een echte kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle leerlingen die zich online hebben aangemeld gratis
één gedrukte kaart van hun eigen kunstwerk. Informatie over hoe u uw kind hiervoor online kunt
aanmelden volgt nog.
Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen, waarvoor ze zelf (met wat hulp
van u) familie en vrienden kunnen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet: hier kunnen
leuke aandenkens worden besteld met het werk van uw kind erop. Net als Van Gogh je eigen schilderij op
een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de
hoogte!
Met de vrijblijvende verkoop van de kunstsouvenirs in de museumshop worden de kosten van deelname
aan DE KUNSTWEKEN gedekt én steunt u met uw aankoop direct
het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdcultuurfonds). Kinderkunst en dit goede doel verdienen
alle aandacht!

Terugblik
Prinses Gaby en prins Emir van ‘t Sterrenriek

Schoolfotograaf: doorgeven toestemming
Begin dit schooljaar hebben we u via ISY gevraagd om toestemming voor het maken van foto’s. Veel
ouders hebben het formulier al ingevuld, maar nog niet iedereen. Als u het toestemmingsformulier niet
invult en/of geen keuze maakt, dan betekent dit dat wij geen toestemming van u hebben voor de
schoolfotograaf. Dat betekent dat uw kind niet op de jaarlijkse groepsfoto (klassenfoto) komt en de
fotograaf ook geen portretfoto kan maken. Wilt u dit voorkomen, gaat u dan vooral naar ISY en vul het
formulier in of vraag even aan de leerkracht om hulp. Wanneer de schoolfotograaf komt, hoort u nog.

“Mijn ervaringen in groep 8” – Pieter van Lent, groep 7/8
Hallo ik ben Pieter. En ik heb een verhaal geschreven over mijn ervaringen tot nu toe in groep 8. In deze
tekst ga ik jullie mijn kant van groep 8 laten zien.
Wat is er tot nu toe gebeurd in groep 8?
We hebben kennis gemaakt met de groep 7 van onze klas 7/8. Het was leuk om een keer nieuwe kinderen
te ontmoeten. We zijn vanaf dit jaar ook bezig met taalrijk, een leuke manier van leren omdat we
leerzame spellen spelen. Achter in de klas kan je bakken vinden met de spellen. In december hebben we
oefen cito gemaakt om ons voor te bereiden op de eind cito. In januari hebben we de eerste cito gemaakt.
We hebben bij de oudergesprekken onze adviezen gekregen. Veel
kinderen waren benieuwd naar hun advies. Op het moment van
schrijven heb ik mijn advies al. Ik was heel benieuwd wat het ging
worden.
Wat moet er nog gebeuren?
We moeten nog op kamp waar ik heel veel zin in heb omdat het mij
leuk lijkt met andere kinderen op kamp te gaan. Mijn vader gaat
ook mee. We gaan naar de Spar in Haelen. Dit is een kamp met 12
huisjes, een grote verzamel plek en een heel groot veld waar we
sporten kunnen doen. We hebben nog carnaval de laatste keer.
Voor mij dan. We hebben ook nog een eind musical. Op de dag
de eind musical ben ik ook jarig🎁. --

van

Hoe ik het heb ervaren tot nu toe
Ik had verwacht als ik in groep 8 kwam dat het heel moeilijk zal zijn, maar het is niet zo moeilijk als ik
dacht. Er wordt gewoon meer van je verwacht maar dat is ieder jaar zo. Het was wel nieuw om de oudste
te zijn want, straks ben je weer de jongste. We hebben ook bij Graaf Huyn College een proefles gehad en
een paar weken daarna had je je nog in kunnen schrijven voor een middag proeflessen. Ook was de open
dag. Ik heb dit gedaan omdat ik me heel goed wilde voor bereiden voor komend schooljaar.

Kleuterpraat
Gehoord in de kleutergroep:
Kleuter: "Juf, ik heb pijn".
Juf : "Waar heb je dan pijn?"
Kleuter: "Overal...…. binnen, buiten......en in de Lidl!"

Nationale Voorleeswedstrijd: Thijs gaat naar de halve finale!
Op woensdag 12 februari vond de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Van onze school
nam Thijs Willems uit groep 8 deel, als winnaar van de schoolronde. Thijs las zo goed en boeiend voor
tijdens de kwartfinale, dat hij weer een ronde verder is: hij is een van de zes Limburgse deelnemers die
doorgaan naar de halve finale. Deze vindt op 4 maart plaats in de schouwburg van Sittard. We wensen
Thijs weer heel veel succes met de voorbereidingen en straks in de halve finale!

Ouderraadpleging schooltijden
Deze week krijgt uw oudste dochter/zoon een envelop mee naar huis met daarin een formulier waarop u
uw voorkeur kunt aangeven t.a.v. nieuwe schooltijden. Dit is een initiatief van de
medezeggenschapsraad. Omdat de middagpauze als erg lang werd ervaren door veel kinderen, ouders
en leerkrachten en daarmee ook de schooldag lang doorloopt, hebben zij alternatieven onder de loep
genomen. Deze zijn in eerste instantie aan het team voorgelegd: zij moeten het tenslotte uitvoeren. In
deze fase viel het continurooster als alternatief af: er was geen draagvlak voor. De middagpauze brengen
we nu terug naar 1 uur, zodat kinderen die thuis gaan eten daar wél nog voldoende tijd voor hebben. De
vragen die u voorgelegd krijgt betreffen de starttijd van de schooldag (half 9 of kwart voor 9) en daarmee
ook de eindtijd (van de ‘lange’ dagen: 3 uur of kwart over 3). We hopen dat u allen uw voorkeur aangeeft!

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. Het spreekuur is ofwel in de spreekkamer in het
bovenbouwgebouw (1e deur links naast de ingang) of in het kantoor van Alex (onderbouwgebouw 2e deur
links naast de hoofdingang).

Oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders: woensdag 25 maart 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
informatie over ons onderwijs en een rondleiding door de school. Daarna
kunnen ouders een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek met de
onderwijscoördinator. Alle (andere) data voor dit jaar staan op onze website.
Opgeven kan via het ticket op de website. Bent of kent u iemand die
geïnteresseerd is in onze school, dan bent u (en/of uw kennissen) van harte welkom op een van deze
ochtenden.

Vrije dagen: er zijn geen extra vrije dagen in maart.
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

