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Corona-nieuws: situatie tot én na de zomervakantie
Sinds 8 juni zijn we weer geheel open en komen alle kinderen weer elke dag naar school. De eerste weken
was dat voor kinderen en leerkrachten erg wennen en hoorde ik van alle kanten dat de nieuwe situatie
heel intensief was en voor extra vermoeidheid zorgde, bij kinderen én schoolteam. Inmiddels zijn we
alweer een beetje meer gewend aan het ‘nieuwe normaal’.
Helaas zijn er veel leuke activiteiten vervallen die zo verbonden zijn met het
einde van het schooljaar. Wat we wél kunnen doen binnen de inmiddels
iets verruimde richtlijnen, is de kinderen op een lekker (voorverpakt) ijsje
trakteren in de laatste schoolweek. De OV zal dat als vanouds weer voor
alle kinderen regelen.
Na de zomervakantie starten we grotendeels volgens dezelfde richtlijnen
en protocol zoals bij u bekend. De verruimingen die vorige week zijn afgekondigd door premier Rutte
worden verder verwerkt en we informeren u daar verder nog over. Houdt u voor deze en eventuele andere
wijzigingen in de laatste vakantieweek de ISY-berichtgeving in de gaten?

Wisselmiddag
Komende donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee, met daarin bericht over hun (nieuwe) groep
inclusief leerlingenlijst van de nieuwe klas. Hierop staan alleen de voornamen i.v.m. AVG-richtlijnen.
Op dinsdag 7 juli is er een wisselmiddag: dan draait iedereen alvast een middagje in z’n nieuwe groep
en met haar/zijn nieuwe leerkracht. We wensen iedereen alvast veel plezier daarmee!

Herhaling: nieuwe schooltijden volgend schooljaar (2020-2021)
Vorige maand in de Nieuwsrijk kreeg u de uitslag van de ouderraadpleging over nieuwe schooltijden.
De meerderheid van de ouders koos voor een vroegere begintijd van de schooldag, namelijk half 9.
Met ingang van maandag 24 augustus zijn onze schooltijden dus:

ma-di-do-vrij
woe

8.30-12.00 en 13.00-15.00
8.30-12.30

De poorten gaan dan ’s morgens open om 8.20 uur. Er is weer inlooptijd in de klassen.
De corona-richtlijnen voor ouders bij brengen en halen blijven onveranderd.
Er is ook géén continurooster meer: u kiest dus zelf of uw kind thuis luncht óf overblijft.
En natuurlijk:
groep 1
groepen 2 t/m 4

vrijdag blijft vrij
vrijdagmiddag blijft vrij

Opgelet: de school begint na de zomervakantie ’s morgens dus een kwartier eerder dan nu en is aan
het einde van de schooldag dus een kwartier later uit dan nu.

Groepsindeling en groepsbezetting 2020-2021
Donderdag as. (2 juli) hoort uw kind in welke groep zij/hij volgend jaar is geplaatst.
Bij de groepsindeling houden we rekening met kindfactoren en groepsfactoren. We streven ernaar dat
een kind samen met minimaal één vriendinnetje of vriendje in de groep zit. Alle bevriende kinderen in
dezelfde klas zetten kan qua aantallen vaak niet en bovendien zijn er ook nog andere factoren om
rekening mee te houden. Zo kunnen zusjes en broertjes in principe niet in dezelfde klas geplaatst worden
en bekijken we welke omstandigheden voor welk kind het meest bijdragen aan haar/zijn ontwikkeling. Is
dat bijvoorbeeld een combinatiegroep of homogene groep? Bij groepsfactoren kijken we naar balans
tussen en in de klassen, bijvoorbeeld in aantallen, verdeling meisjes/jongens en specifieke
onderwijsbehoeften.
Voor wat betreft de bezetting (welke leerkracht in welke groep) hebben we dit jaar te maken met een
paar verschuivingen. De leerkrachten Jacqueline en Monique (Rutten) gaan binnenkort met pensioen en
Chantalle maakt de overstap naar een andere Triadeschool (zie ook de volgende pagina). Leerkracht Kim
is dit jaar bij ons gestart in de onderbouw en start met ingang van het nieuwe schooljaar in de
middenbouw. En Meike en Marijke gaan allebei meer uren werken. Hieronder ziet u hoe de
groepsbezetting er komend jaar uitziet.
Onderbouw
instroomgroep
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 3
Groep 3-4
Groep 4

Bovenbouw
2e helft schooljaar
Gaby (ma,di) en Mariëlle
Ruth en Jeanne (woe)
Inge en Kim (do, vr-ocht)
Bianca en Monique P (ma,vr)
Wendy en Kim (ma,di)

Groep 5
Groep 5-6
Groep 6
Groep 7
Groep 7-8
Groep 8

Marijke en Denise (do, vr)
Joshi en Kim (vr.mi)
Roy en Alex (vr)
Esther en Yvonne (ma,di)
Meike
Steffie

Afscheid van juffen
Aan het eind van dit schooljaar nemen leerkrachten Jacqueline van groep 1-2A en Chantalle van groep 5
afscheid van Sterrenrijk. Hieronder vertellen ze zelf waarom ze hiervoor gekozen hebben.
Juf Monique van groep 1-2A neemt per 1 november afscheid i.v.m.
pensionering. Voor de groep van Jacqueline en Monique geldt dus een heel
bijzondere situatie: binnen 4 maanden gaan beide leerkrachten met
pensioen. Monique zal na de zomervakantie nog als ondersteunend
leerkracht aanwezig zijn in de onderbouw. Jacqueline en Monique nemen
nu daarom samen afscheid van de groep.
Vanwege corona-maatregelen zijn activiteiten als een afscheidsreceptie
helaas niet mogelijk. Natuurlijk besteden de (duo-)leerkrachten er in en
met hun eigen groepen aandacht aan en maken we er als team, binnen de
richtlijnen, ook een bijzonder moment van voor Jacqueline en Chantalle.
Wilt u hier als ouder ook nog persoonlijk iets mee doen, dan kan dit onder de huidige omstandigheden
helaas alleen via de mail of via uw kind.

Beste mensen, lieve kinderen,
Over enkele weken is het schooljaar voorbij. Voor mij betekent dit dat ook mijn
loopbaan als juf ten einde komt. Na 35 jaar is het mooi geweest.
De laatste jaren heb ik, met veel plezier, op Sterrenrijk gewerkt als juf in de
kleutergroep. In die periode zijn ook mijn twee kleinkinderen geboren en met
ingang van het nieuwe schooljaar ga ik daar heerlijk de gezellige oma uithangen.
Ik geniet met volle teugen van alle kinderen op Sterrenrijk maar ik geniet nog een
beetje meer van onze Sepp en Juul. En dat ga ik dus lekker doen !
Het is een rare tijd om afscheid te nemen. Geen knuffels, geen kussen of handen
schudden. Dat is nu eenmaal zo. In gedachten geef ik jullie allemaal een dikke
knuffel (of een keurig gewassen hand).
Wellicht komen we elkaar hier of daar nog eens tegen of wellicht spring ik een
keertje in, als de nood hoog is en er geen vervangers te vinden zijn. En als alles
weer normaal wordt, kom ik op bezoek om te kijken hoe het met iedereen gaat.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en heel veel succes en plezier verder.
Het ga jullie goed.
DÁÁÁG,…TOT ZIENS !!!!!
Juf. Jacqueline Schürgers

Lieve kinderen en ouders,
Na twee jaar Sterrenrijk, waar ik met heel veel liefde en plezier heb gewerkt, begint na de
zomervakantie voor mij een mooi nieuw avontuur. Ik ga werken op basisschool 't
Heuvelke in Geleen, maar niet voordat ik gezegd heb hoe fijn ik het hier heb gehad. Ik
heb genoten van de kinderen, hun eerlijke enthousiasme, van mijn lieve collega' s en
zeker ook van de prettige gesprekken met u, ouders. Ik wil dan ook alle kinderen, ouders
en collega’s van Sterrenrijk heel erg bedanken voor twee super fijne jaren en vast komen
we elkaar in Geleen nog wel eens tegen. Tevens wens ik iedereen een hele fijne vakantie
en vooral……… blijf allemaal gezond!
Groetjes Chantalle

Afscheid van groep 8
De coronacrisis heeft er zeker ook voor gezorgd dat het laatste basisschooljaar voor onze 37 leerlingen in
groep 8 er volkomen anders uitziet dan anders. Om te beginnen maakten ze dit jaar
geen centrale eindtoets. De leerlingen stromen uit naar de VO-scholen die volgens eerdere toetsen en
alle andere bekende gegevens het beste past bij hun mogelijkheden.
Hieronder ziet u de richtingen waarnaar ze uitstromen:
VWO
HAVO-VWO
HAVO
HAVO-VMBO-T
VMBO-T
VMBO K/T of K
VMBO-B
Praktijkonderwijs

3 leerlingen
4 leerlingen
5 leerlingen
5 leerlingen
8 leerlingen
5 leerlingen
5 leerlingen
2 leerlingen

Onze schoolverlaters hebben zich de laatste maanden ingezet om vanalles te leren wat bij de start op het
VO nodig is en daarnaast was er tijd voor (aangepaste) speciale schoolverlatersactiviteiten. We hebben
leuke alternatieven gezocht voor het kamp en de musical.
Zo is groep 8 druk bezig met het maken van een film: het hele proces van het schrijven van het script,
het verdelen en oefenen van rollen en het organiseren van en acteren in de sketches hebben ze op zich
genomen. Ze worden met veel plezier en enthousiasme en begeleid door Tara, Steffie, Meike en Yvonne,
de leerkrachten van de groepen 8.
De film zal uiteindelijk in de laatste week vertoond worden in alle groepen van onze school en uiteraard
krijgen de 8e groepers deze mooie herinnering ook mee naar huis.
Tot slot maken we hun laatste schoolweek onvergetelijk door in die week elke dag een leuke, bijzondere
activiteit voor de 8e groepers te organiseren.

Evaluatie thuis-leren tijdens de corona-schoolsluiting
In de corona-periode heeft het onderwijs er noodgedwongen anders uitgezien: tijdens de schoolsluiting
werkten kinderen thuis aan de lesstof en in de periode van deeltijdonderwijs was er de combinatie thuis
leren en op school leren. In de hele periode hebben we zoveel mogelijk maatwerk geboden in aanbod en
begeleiding en hebben ouders, kinderen en leerkrachten op een intensieve manier samengewerkt.
De situatie was voor iedereen nieuw en het was, zoals premier Rutte al zei: we moesten 100% handelen
op basis van 50% informatie. We hebben ons met z’n allen flexibel en creatief getoond om de kinderen
verder te helpen in de ontwikkeling en dat is een groot compliment waard aan iedereen die hierbij
betrokken was.
Op basis van wat we hebben gezien en onderzocht via methodetoetsen en individuele begeleiding,
kunnen we concluderen dat de meeste kinderen een goede doorgaande ontwikkeling laten zien. 80%
van de leerlingen presteert naar verwachting; bij 20% zien we een afwijkend beeld. Dat kan zowel boven
verwachting als onder verwachting zijn. Dit komt overeen met het landelijk beeld.
In september/oktober nemen we de Cito-toets af die we normaal in juni afgenomen zouden hebben.
Deze toets is -in overleg met Cito en Triadescholen- tot dan uitgesteld om te zorgen dat de kinderen de
lesstof tot zich kunnen nemen. Deze toetsafname geeft ons vervolgens alle informatie om te bepalen wat
elk kind verder nodig heeft in haar/zijn ontwikkeling.
We investeren komend schooljaar in de inzet van extra ondersteuning. We hebben een extra
onderwijsassistent aangesteld met ingang van het volgend jaar (Kelly Vrösch, ze stelt zich in deze
nieuwsbrief aan u voor), waarmee het totale aantal onderwijs/klassenassistenten op 3 uitkomt. Daarnaast
zal juf Monique Rutten extra ondersteuning geven in de onderbouw in de eerste maanden van het
schooljaar en er komt een ‘zij-instromer’ als stagiaire in de bovenbouw in. Momenteel onderzoeken we
ook nog de subsidiemogelijkheden voor extra aanbod en/of verlengde schooldagen.
We hebben u als ouders wekelijks via de Nieuwsrijk-extra gevraagd om
uw ervaringen tijdens de coronaperiode met ons te delen. Velen van u
hebben dat ook gedaan, waarvoor dank. We hebben veel waardevolle
input gekregen: positieve reacties en complimenten én belangrijke
knelpunten. Hierbij een overzicht van de belangrijkste tops en tips.

De belangrijkste tops waren:
• goed en volledig aanbod
• thuisleren-website goed toegankelijk en up-to-date
• adequate inzet van digitale middelen en beschikbare devices (uitleen 48 Chromebooks)
• goede communicatie via wekelijkse nieuwsbrieven
• saamhorigheid door het delen van foto’s en berichten
De belangrijkste tips waren:
• digitaal aanbod zorgt voor veel schermtijd -> werken met werkboekjes* zorgt voor afwisseling
• er zijn bijkomende printkosten voor ouders -> werken met werkboekjes* zorgt voor besparing
• graag meer/vaker een persoonlijke terugkoppeling van gemaakte opgaven inplannen
*Ten tijde van de schoolsluiting was het advies van de RIVM om papieren materialen niet uit te
wisselen omdat besmetting door papier niet werd uitgesloten. Dit is inmiddels achterhaald.
Uiteraard hopen we dat we nooit meer een periode van schoolsluiting zullen meemaken.
Mocht dit wel zo zijn, dan nemen we deze waardevolle tips zeker mee in onze aanpak.

LIO-stagiaire Tara is geslaagd!
Dit schooljaar heeft Tara haar LIO-stage gelopen in groep 8, in nauwe samenwerking met Steffie.
Op 12 juni heeft Tara haar studie met zeer goed resultaat afgesloten. Tara heeft meteen een baan
aangeboden gekregen bij Triade: na de vakantie start zij in de Triade-pool. Dubbel gefeliciteerd, Tara!

Onze nieuwe onderwijsassistent Kelly stelt zich aan u voor

Hallo ouders en kinderen van BS Sterrenrijk,
Mijn naam is Kelly en ik begin aankomend schooljaar op jullie school
als de nieuwe onderwijsassistente. Hier heb ik natuurlijk heel erg
veel zin in, maar ik vind het ook wel spannend.
Omdat jullie mij natuurlijk niet kennen, is het handig als ik mijzelf
even kort aan jullie voorstel.
Ik ben 23 jaar jong en ik ben net afgestudeerd als onderwijsassistent.
Ik kom uit Landgraaf, maar ga over een tijdje verhuizen naar
Hoensbroek. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om Engelstalige
boeken te lezen, muziek te luisteren, te gaan uiteten met mijn
vrienden en ga ik graag leuke dingen ondernemen met mijn vriendje
Lars. Wij zijn ondertussen al bijna 5 jaar samen.
Ik heb ontzettend veel zin in het aankomende schooljaar en ik kan
niet wachten jullie allemaal te ontmoeten.
Maar nu eerst: geniet van jullie zomervakantie!
Lieve groetjes, Juf Kelly

[CITEER HIER UW BRON.]

Voortgang RIJK onderwijs
Dit jaar hebben we succesvol Taalrijk ingevoerd, na de
zomervakantie is Rekenrijk aan de beurt. De instructie en
verwerking van de kernvakken rekenen en taal worden na
de vakantie dus geclusterd aangeboden. Dat gebeurt op
de ochtenden, voor de kleine pauze. Na de kleine pauze en
in de middagen dat de kinderen naar school gaan, is er tijd
voor de overige vakken en voor verwerking (in Werkrijk).
Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer, techniek,
mediawijsheid ed. worden aangeboden binnen
Wereldrijk. Tekenen, handvaardigheid, muziek, drama,
PBS zitten in Fantasierijk en gymnastiek en actieve
spelvormen binnen Actierijk.
Het muziekrooster en gymnastiekrooster krijgt u na de
zomervakantie.

Herhaling: Door u betaalde ouderbijdrage van 2019-2020 schuift door
Door de corona-crisis konden de OV-activiteiten na 16 maart, zoals o.a.
het schoolreisje, niet doorgaan. Van de ouderbijdrage die u hiervoor
betaald heeft, is dat deel dus nog niet besteed. Dit hele bedrag schuiven
we door naar volgend schooljaar en brengen we in mindering op de
ouderbijdrage voor 2020-2021. De ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m
7 van volgend schooljaar wordt dus veel lager: u wordt hierover begin
volgend schooljaar verder geïnformeerd door de OV. Voor groep 8 geldt
dat zij nog geen kampgeld hadden betaald, alleen een klein bedrag voor
andere activiteiten. Van het deel dat daarvan nog niet is besteed,
organiseren we nog een aantal leuke alternatieve activiteit voor groep 8 in hun laatste schoolweek.

Ons nieuwe MR-lid stelt zich aan u voor:

Hallo, ik ben Tatjana van Nuil-Lux, getrouwd met Bram en mama van Liv uit groep 1/2a en Fleur die
vanaf oktober naar peuterspeelzaal De Kleine Beer zal gaan.
Tot maart van dit jaar was ik werkzaam als Supply Chain Manager voor een grote multinational. Op
dit moment ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Ik vind het ontzettend leuk om betrokken te zijn bij de schooltijd van mijn kinderen op B.S.
Sterrenrijk en belangrijk dat de stem van de ouders wordt meegenomen in de besluitvorming.
Na een jaar als klassenmoeder van groep 1/2a, heb ik me daarom nu aangemeld als nieuw lid van de
MR. Ik hoop dan ook dat ouders mij of een van de andere MR leden weten te vinden als ze vragen,
opmerkingen of leuke ideeën hebben!

Vakantiebieb
Om het leesniveau te onderhouden, is het van belang dat kinderen in de zomervakantie blijven lezen.
De VakantieBieb helpt hierbij. Dit is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books
en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast
staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het
schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play van 1 juli tot en met 31 augustus.
Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Tip van onze schoolmaatschappelijk werkster
Een scheiding is altijd pijnlijk, voor de ouders die uit elkaar gaan EN voor de kinderen…die hier niet voor
kiezen, maar wel ineens met een nieuwe situatie geconfronteerd worden. In de cursus ‘kinderen
scheiden niet’ worden handvatten aangereikt voor zowel kinderen als ouders om met de nieuwe situatie
om te gaan. Ludy en Margriet, beiden Jeugd- en Gezinswerkers bij Partners in Welzijn, vertellen ons hier
meer over.
In deze link geven Ludy en Margriet middels een filmpje uitleg hierover.
https://opgroeienin046.nl/kinderen-scheiden-niet-2/
Mocht je na het zien van deze video nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik deze natuurlijk
graag. Ook mag je natuurlijk met alle ander vragen aankloppen bij het schoolmaatschappelijk werk!
Groetjes Jonne Mestrom
Jeugd & gezinswerker | Schoolmaatschappelijk werk
M: 06 23 29 96 51 / jonne.mestrom@piw.nl

Succesvolle inzameling Bag2School
Bedankt allemaal voor al die zakken vol kleren, gordijnen,
dekbedovertrekken, knuffels, schoenen en tassen. Samen hebben we
1661 kilo verzameld, ter waarde van € 498,30. Dit bedrag zullen we
inleggen voor de aanschaf van een krachtige buiten-geluidsinstallatie.

Oudervereniging
Na jaren trouwe dienst in de OV hebben enkele leden aangegeven vanaf
volgend schooljaar iets anders te gaan doen. Wegens drukte thuis, een kind
dat van school gaat of anderszins.
Wij laten Venetia Berk, Claudia Schone en Jenny Rutten met pijn in het
hart gaan. Zij hebben zich volop ingezet voor onze school en de kinderen
menig leuke activiteit bezorgd.
Dames, hartelijk bedankt voor jullie werk, inzet en tijd! Jullie hulp was
onbetaalbaar!

Zomervakantie:
Op vrijdag 10 juli start om 12.15 uur de zomervakantie.
We wensen iedereen alvast een hele fijne, ontspannende en zonnige vakantie!
Op maandag 24 augustus om 8.30 uur starten we met een splinternieuw schooljaar.

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

