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Welkom terug!  
Wat was het fijn om elkaar afgelopen maandag weer gezond en 
uitgerust terug te zien na 6 weken vakantie. Op onze twee  
pleinen stonden de leerkrachten klaar om de kinderen warm te 
ontvangen en om samen over de rode loper de school weer in te 
gaan. Natuurlijk was het voor iedereen wel weer even wennen. 
We zijn prima gestart in alle groepen en we gaan er samen weer 
een mooi schooljaar van maken.  
      

Corona-maatregelen  
In de laatste vakantieweek ontving u via ISY een overzicht van de nu geldende 
coronamaatregelen voor ouders, zoals:  

• Brengen en halen bij 2 verschillende poorten om de verkeersstromen te reguleren 
o groepen 1-2-3 bij de poort aan de Hegstraat 
o groepen 4 t/m 8 bij de poort aan de Molenstraat 

• Geen ouders op het schoolterrein en in de schoolgebouwen, behalve 
o als uw kind in groep 1 of 2 zit, dan kunt u uw kind begeleiden tot de buitentrap 
o gedurende de eerste schoolweek van een nieuwe leerling 
o als u een afspraak heeft op school 

•     Afstand en hygiënemaatregelen 
o 1,5 meter afstand tussen volwassenen 
o handen wassen en/of desinfecteren  
o bij klachten thuisblijven en testen  



 

 

Informatieavond in de klas van uw kind - 21 september 
Dit jaar kunnen we weer een ouderinformatieavond organiseren in de klas(sen) van uw 
kind(eren). Om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden, moeten we 2 sessies na elkaar 
organiseren en we vragen ouders om niet samen te komen, maar per kind dus slechts 1 ouder de 
avond te laten bezoeken. Op die manier beperken we het aantal deelnemers en maken we de  
informatieavond in de klas van uw kind mogelijk. U heeft inmiddels via de leerkrachten de tijden 
en aanmeldmogelijkheden ontvangen. 

 
Klassenouders 
Wilt u dit jaar klassenouder worden in de klas van uw kind, dan kunt u dat aangeven tijdens de 
ouderinformatieavond. 
 

Geboren: Finn 
 
In de zomervakantie, op 19 augustus, is Finn geboren. Hij is de 
zoon van juf Steffie en haar man Sander. Het gaat heel goed met 
het jonge gezin en ze genieten volop van deze bijzondere tijd met 
elkaar.  
 
 

 

Nieuws 
➢ verkeersmaatregelen rondom de school 

in de laatste nieuwsbrief voor de vakantie vertelden we u over de verkeersmaatregelen 
waarmee we de schoolomgeving veiliger maken. De gemeente heeft hiermee in de 
vakantie een begin gemaakt door signaleringsborden, wegmarkering en een gekleurd 
paaltje tegen foutparkeren aan te brengen. De werkzaamheden worden zo snel mogelijk 
afgerond met het plaatsen van nog meer ‘straatmeubilair’.  
Natuurlijk werkt het alleen als we ons allemaal inzetten voor een verkeersveilige 
schoolomgeving. We vragen u dan ook om extra op lopende en fietsende kinderen te 
letten en om de verkeersregels en parkeerregels te respecteren.     

➢ vakleerkracht gymnastiek gestart 
dit schooljaar hebben alle klassen 2x in de week gymnastiek, waarvan 1x les van onze 
vakleerkracht Niek en zijn stagiair Niels. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.  

➢ Brood&Spelen verzorgt het ‘overblijven’ 
onze nieuwe overblijfstichting Brood&Spelen is afgelopen maandag gestart. Er zijn veel 
bekende gezichten bij: veel overblijfkrachten zijn mee overgestapt naar de nieuwe 
stichting en kennen de kinderen dus; dat geeft meteen een veilig en vertrouwd gevoel.     

➢ Wetenschap en techniek-cursus 
afgelopen dinsdag gaf “Mad Science” een voorstelling voor alle groepen waarin 
wetenschap en techniek centraal stonden. Hun nieuwe cursus gaat op 20 september van 
start en wordt op onze school gegeven. Uw kind heeft dinsdag een flyer meegekregen 
waarmee u uw kind(eren) kunt inschrijven.     



 

 

Praktische informatie 
Dit schooljaar werken we met 10 groepen van zo’n 20 tot 25 
kinderen. In de loop van het nieuwe kalenderjaar start mogelijk 
nog een instroomgroep  voor kinderen die dan 4 worden. Alle 
groepen hebben 1 of 2 vaste leerkrachten; hieronder ziet u wie 
op welke dagen in welke groep(en) staat. Nicole en Anke zijn 
nieuwe leerkrachten in ons team; zij stellen zich in deze 
Nieuwsrijk aan u voor. Janneke en Chiara zijn bij ons gestart als zij-instromers. Dit jaar hebben 
we de ondersteuning in de groepen serieus kunnen uitbreiden, mede dankzij de NPO-gelden van 
de overheid. We werken nu met  5 onderwijsassistenten, die steeds gekoppeld zijn aan 2 
leerjaren. Hannan en Anita zijn al bekende gezichten; de nieuwe onderwijsassistenten Lisa, 
Alessia en Denise stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Als opleidingsschool verwelkomen 
we ook weer stagiaires van de PABO en het Vista-college: in onderstaand overzicht ziet u ook 
wie bij ons stage lopen.  

Groep Leerkracht + 
werkdagen 

Leerkracht + 
werkdagen 

Onderwijsassistent Stagiaires en 
zijinstromers 

1 Ruth (ma -di) Gaby (wo-do) Anita en Lisa Janneke 
(zijinstroom) 

2 Kim (ma t/m vr-
mo) 

 Anita en Lisa Jesse 
(PABO) 

3 Monique (ma en 
vr-mo) 

Bianca (di t/m do) Hannan Chiara 
(zijinstroom) 

4 Inge (ma-di) Wendy (wo t/m vr-
mo) 

Hannan Kirsten 
(PABO) 

5 Marijke (ma t/m 
wo) 

Anke (do-vr) Denise P  

5/6 Joshi (ma, wo, do, 
vr)  

Nicole (di) Denise P Sanne B 
(PABO) 

6 Roy (ma t/m do) Gaby (vr) Denise P Fenna (Vista)  
 

7 Yvonne (ma-di) Esther (wo t/m vr) Alessia Sanne H 
(PABO) 

7/8 Meike (ma, di, 
wo,vr) 

Nicole (do) Alessia Lisette 
(Vista) 

8 Steffie (ma t/m 
wo)-> vervanger: 
Anke 

Denise C (do en vr) Alessia Lisette 
(Vista)  

conciërge Bertie(ma hele 
dag, di t/m vr-mo)  

   

onderwijs- 
coördinator 

Alex (ma t/m wo)    

directeur Ellen (di t/m vr) 
 

   



 

 

Onze nieuwe teamleden stellen zich voor 
 
Ik ben Nicole Mannens. Ik woon met mijn man en onze twee katten 'tijdelijk' in een 
huurhuis in Ubachsberg; tijdelijk tussen aanhalingstekens omdat we al 3 jaar op zoek 
zijn naar een nieuw koophuis. Ik heb één zoon, maar die heeft ons nest al verlaten.  
Dit schooljaar werk ik op dinsdag in groep 5/6 en op donderdag in groep 7/8. Wanneer 
ik niet op school werk, ben ik aan het werk in mijn eigen praktijk als kinder- en 
gezinscoach. Ik ben een echte boekenwurm. Ik verslind boeken voor mijn plezier en 
voor mijn werk. Daarnaast zing ik in een koor. Niet zozeer, omdat ik goed kan zingen, 
maar vooral omdat ik het graag doe. Gelukkig treden we nooit op ;) 
 

 
Mijn naam is Anke Hamacher, ik ben 23 jaar. Sinds 2020 ben ik werkzaam bij Triade als 
vervangster en dit jaar is dat op basisschool Sterrenrijk. In groep 8 (op maandag- dinsdag- 
woensdag, vervangend voor juf Steffie) en in groep 5 (donderdag- vrijdag). Ik ben deze week 
met passie en enthousiasme gestart op school samen met de leerlingen. Ik  kijk uit naar een 
leuke, leerzame, creatieve tijd hier op school. Om eventuele vragen in de loop der tijd te 
kunnen beantwoorden, kunt u mij bereiken via het volgende mailadres: 
ankehamacher@bsstichtingtriade.nl 
  

Ik ben Janneke Peskens, ik zal het komende jaar aan 

Sterrenrijk verbonden zijn als zij-instromer. Dit houdt in dat ik 3 dagen werk en 1 

avond per week naar school ga om mijn PABO-diploma te behalen. Ik sta maandag, 

dinsdag en donderdag in groep 1 bij juf Ruth en juf Gaby. Voordat ik aan het zij-

instroomtraject begon heb ik gewerkt als ambulant begeleidster, ik kwam bij 

gezinnen thuis en ondersteunde ouders en kinderen bij de moeilijkheden van het 

dagelijks leven. Ik heb 1,5 jaar geleden de knoop doorgehakt; ik wil juf worden! Ik heb 

bij Triade de kans gekregen om deze wens te laten uitkomen en ben nu bezig met 

het laatste jaar van de opleiding. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met lezen, zelf kleding maken, mijn plantjes 

verzorgen, koken, knuffelen met mijn 2 katten en ik zing in een koor (helaas nu al 1,5 jaar niet door Corona). Ik kijk 

uit naar een leuke, gezellige en leerzame tijd met mijn collega’s en de kinderen! 

 
Ik ben Lisa Keulers uit Oud-Geleen, 22 jaar oud, mijn hobby’s zijn knutselen, haken, spelletjes 
spelen, lezen en wandelen.  Het schooljaar is weer van start gegaan. Ik ben dit schooljaar 
onderwijsassistent in de groepen 1 en 2.  Op de maandag en woensdag ben ik zelf op school en/of  
stage, want ik volg de deeltijdopleiding PABO in Nijmegen. Deze opleiding houdt in dat ik 
basisschoolleerkracht wil worden.   
Jullie zullen mij als onderwijsassistent zien op de dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Ik hoop 
er een leuk jaar van te maken samen met de kinderen, mijn collega’s en u als ouders.  

 
 
Mijn naam is Alessia en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Geleen en ik ben sinds begin dit schooljaar 
werkzaam als onderwijsassistente op basisschool Sterrenrijk. Vele kinderen zullen mij al kennen. 
Zo heb ik in mijn eerste en derde leerjaar al stagegelopen op basisschool Sterrenrijk. Voor de 
zomervakantie heb ik mijn diploma gehaald voor onderwijsassistente op het Vista College in 
Sittard. Mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn vrienden en familie, ik ga graag uit eten en 
ik hou ervan om naar de bioscoop te gaan. Ik zal komend schooljaar van maandag t/m vrijdag 
aanwezig zijn in de groepen 7, 7/8 en 8. Hopelijk gaat het een topjaar worden! 
 



 

 

 
 
Mijn naam is Denise. Dit schooljaar werk ik als onderwijsassistente op alle school dagen in groep 5 en 
groep 6. Ik ben getrouwd en heb een zoon van 16 jaar. In mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag. 
Daarnaast correspondeer ik met vrienden in het buitenland. Toneelspelen heeft mijn grote passie. In 
Sittard heb ik op het toneel mogen schitteren als een grote diva. Ik hoop dat ik in de toekomst nog 
meer rollen mag vertolken op het podium. 
  
 

Ik ben Niek Willems, 30 jaar oud en woonachtig in Geleen. Ik ben deze week op Sterrenrijk 
gestart als vakleerkracht gymnastiek. Op maandagen en woensdagen verzorg ik de 
gymlessen aan alle groepen, 1 t/m 8. Daarnaast ga ik naschoolse gymlessen van Buurt in Actie 
geven hier op school. Deze starten over een aantal weken; meer informatie volgt nog via de 
school.  
Mijn opleiding heb ik gedaan aan de Sporthogeschool in Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik ook 
graag bezig met sport en dan met name voetbal, zaalvoetbal, fitness, kickboksen en 
hardlopen.  
Op de woensdagen zal een stagiair van de sporthogeschool meedraaien; hij stelt zich 
hieronder aan u voor.  

 
Mijn naam is Niels Hochstenbach en ik ben 22 jaar. Ik studeer aan de Fontys 
Sporthogeschool in Eindhoven en zit nu in mijn afstudeer jaar.  
Ik vind de sporten voetbal, handbal, turnen, skiën en schoonspringen heel erg leuk om te 
doen. Verder ben ik heel veel bezig met muziek maken. Ik speel zelf drums, gitaar, basgitaar 
en piano en heb een aantal keer per jaar verschillende voorstellingen van musicals of 
optredens met bands.  
Ook heb ik afgelopen zomer mijn motorrijbewijs gehaald en is dat een nieuwe hobby van 
mij geworden. 
Dit jaar kom ik stagelopen op basisschool Sterrenrijk. Ik zal de gymlessen verzorgen op 
woensdag voor groep 1, 3, 4 & 6.  
 

Bijzonderheden in de buurt 
Gemeentelijke verkeerswaarschuwing 14 september, zebrapad Molenstraat 
Op dinsdag 14 september 2021 gaat Enexis een storing aan het energienet in de Pastoor van 
Eijsstraat oplossen waarvoor de energielevering tijdelijk wordt onderbroken. Omdat hierbij ook 
de energielevering van het stoplicht bij de voetgangersoversteekplaats in de Molenstraat 
tijdelijk wordt onderbroken, hebben wij met Enexis afgesproken dat zij (in verband met de 
verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen) pas vanaf 8.45 uur de stroomlevering mogen 
onderbreken. De werkzaamheden van Enexis zullen naar verwachting vóór 12.00 uur weer zijn 
afgerond. Het kan echter zijn dat de werkzaamheden toch iets langer duren. Wilt u hiermee 
a.u.b. rekening houden bij brengen/halen/naar huis gaan?  

 

Clean Up March in Sittard-Geleen – 18 september  
Zaterdag 18 september is het World Clean Up Day. Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven 
180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. “Vaste Prik” organiseert in samenwerking 
met de gemeente en het Stadslab Sittard-Geleen een Clean Up March/Opruim-mars, 
vertrekkende vanuit Sittard en lopend naar Geleen. Het doel van deze 5 km lange mars is het 
opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval en meer bewustwording. Ook het verkrijgen van 



 

 

waardevolle informatie over het soort afval dat er op dit stukje grond ligt is belangrijk. Dat 
inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen.  
“Vaste Prik” is een krachtenbundeling van “Plandelaars” in Sittard-Geleen, die geregeld 
zwerfafval op een vaak ludieke manier opruimen in de gemeente. Vrijwilligers van Vaste Prik, 
het Stadslab en gemeente Sittard-Geleen introduceren die dag ook de “Vaste Prik Pungel”: een 
duurzaam opvouwbaar tasje voor wandelaars die tijdens de wandeling zwerfafval hierin kunnen 
deponeren. Deelnemers krijgen -zolang de voorraad strekt- een Vaste Prik Pungel mee. 

Om 14:00 uur vertrekt de Clean Up March in het 
Maaslandpark te Sittard. Via de Rijksweg wandelt 
men al prikkend naar Hutsspot aan de markt van 
Geleen. Hier wordt het zwerfafval gewogen en 
gesorteerd. Later wordt van al dit afval een kunstwerk 
gemaakt. Meedoen kan door je in te schrijven 
via michelvandijke70@gmail.com  
Meer informatie op de facebook pagina van Vaste 
Prik Sittard-Geleen. 
 

 
Schoolgruiten  
Sterrenrijk is een “gruitenschool”, wat betekent dat we aandacht hebben 
voor gezonde voeding. “Gruiten” staat voor “groente en fruit eten”.  
Omdat gezonde  voeding zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, 
stimuleren wij het dagelijks eten van groente en fruit. Woensdag en 
donderdag zijn onze vaste ‘gruitendagen’.  
Op die dagen is er extra aandacht voor groente en fruit en verwachten we 
dat alle kinderen groente en/of fruit meenemen voor in de pauzes. 
Hieronder vallen geen ‘verwerkte producten’ als “knijpfruit” of fruitmoes. 
“Zien eten, doet eten” is een gezegde dat zeker opgaat voor kinderen in de 
klas. Ook kinderen die thuis niet snel voor fruit of groente kiezen of die 
aangeven dat ze het niet lusten, eten op school meestal wel gewoon fruit en 
groente mee. Zo werken we samen aan een gezonde leefstijl.      

 
Sterrenrijk op Facebook 
Ook Sterrenrijk maakt gebruik van Facebook. Wij zijn gewoon te vinden 
op Facebook onder de naam ‘Sterrenrijk Geleen’. Onze profielfoto is zoals 
de afbeelding hiernaast.  
We gaan in de loop van dit schooljaar berichten delen van bijvoorbeeld 
activiteiten of gastlessen. Gaan jullie ons volgen?  

 
Vakanties en vrije dagen  
Het vakantierooster en de jaaragenda met onze activiteiten van dit schooljaar vindt u op onze 
website: www.bssterrenrijk.nl                                                         
 

mailto:michelvandijke70@gmail.com
http://www.bssterrenrijk.nl/


 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 
Voor de extra activiteiten die wij organiseren zoals bijvoorbeeld feesten, uitstapjes, sportdag, 
schoolreis en kamp vragen we elk jaar een ouderbijdrage. Voor 
deze activiteiten bestaat geen bekostiging vanuit overheid of 
bestuur. Voor de extra activiteiten  naast het gewone 
schoolprogramma zijn wij dus volledig afhankelijk van de 
ouderbijdrage.  
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. De ouderbijdrage voor de 
onderbouw is daarom wat lager dan voor de hogere groepen. 
Voor groep 8 geldt nog een aanvullend bedrag voor het 
meerdaagse kamp. Welk bedrag voor u geldt en hoe u de ouderbijdrage kunt betalen hoort u 
eind deze maand van ons.  

 

Re(d)actie       

Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij Ellen 
Reijners (directeur), bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag per telefoon 046-4746016 of per mail 
ellenreijners@bssterrenrijk.nl            
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