
 

 

Nieuwsrijk  

Oktober 2021  
Nieuwsbrief voor ouders en kinderen van  

  

Deze maand o.a. in Nieuwsrijk:   
• Buurt in Actie  
• Kinderboekenweek 2021 
• Halloween-activiteit 
• Praktische informatie 
• Fantasierijk 

 

Naschoolse sportactiviteiten voor groep 1 t/m 8 
We starten op school weer met gratis sporten en bewegen na schooltijd, in samenwerking met 

Ecsplore/Buurt in Actie. Elke week op maandag en dinsdag zal onze gymdocent Niek na school 

aanwezig zijn om nieuwe, leuke sport- en beweeglessen aan te bieden voor onze leerlingen. 

 

 

 

➢ Groep 3 t/m 8: elke maandag van 15.15 tot 16.15  

o uur in onze gymzaal 

➢ Groep 1 en 2: elke dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur  

o in onze speelzaal 

 

 

 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht:  

https://www.ecsplore.nl/kinderen-jongeren-en-ouders/buurt-in-actie 

Geef uw kind(eren) snel op, dan kunnen ze komende week al starten!  

 

NB. Tijdens schoolvakanties en studiedagen is er geen naschoolse sport. Het overzicht van 

vakanties en vrije dagen vindt u op onze website bij “Praktisch” en op de contactpagina.   

https://www.ecsplore.nl/kinderen-jongeren-en-ouders/buurt-in-actie


 

 

Halloween-disco op 20 oktober 
We vinden het fijn dat we weer iets feestelijks kunnen organiseren en we starten dit schooljaar 
met een disco. En niet zomaar een disco, maar een 
Halloweendisco, op woensdag 20 oktober, in onze hal.   
We vinden het leuk als je verkleed bent in een Halloween- 
outfit, maar een mooie disco-look is natuurlijk ook prima.  
 
We hebben de discoavond zoals vanouds opgesplitst in 4 
delen. Dan wordt het tenminste allemaal niet te druk en te 
overweldigend en kunnen we rekening houden met de 
muziek- en dansvoorkeuren van de verschillende 
leeftijdsgroepen.    
 
Wanneer start de disco voor welke groep?  
16.00u-16.45u: de groepen 1 en 2  
17.00u-17.45u: de groepen 3 en 4  
18.00u-19.00u: de groepen 5,5/6 en 6  
19.15u-20.15u: de groepen 7,7/8 en 8  
 
De poort van de grote speelplaats aan de Molenweg is 
geopend voor alle discogangers (dus ook de kleuters!).  
U kunt uw kind tot aan deze poort brengen. Er staan 
ouders van de werkgroep Halloween klaar om de kinderen te ontvangen en mee te nemen naar 
een klaslokaal om daar hun jassen neer te leggen. Vervolgens worden de kinderen naar de hal 
gebracht die versierd is in het Halloweenthema en waar gedanst wordt.   
 
Als het feest is afgelopen dan lopen de eigen leerkrachten met hun groep mee naar buiten en 
dragen de kinderen bij de poort over aan de ouders.  
 
Belangrijk!!! Kan uw kind niet komen, dan s.v.p afmelden bij de leerkracht via de mail.  
We hopen dat er veel kinderen zullen komen om samen plezier te maken en te dansen en een 
beetje te griezelen!  
 
                    
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk weer gestart 

Onze schoolmaatschappelijk werker is Jonne Mestrom. Zij is werkzaam bij Partners in welzijn 
als jeugd- en gezinswerker/schoolmaatschappelijk werker. 

Heeft u vragen rondom opvoeding, opgroeien, ontwikkeling of andere 
maatschappelijk zaken waar u tegen aanloopt, wat u lastig vindt of waar u 
in vastloopt? Er is weer een open inloopspreekuur, iedere woensdag van 
11.30 t/m 12.30 uur op school. In het kantoor van de onderwijscoördinator 
staat zij dan klaar voor al uw vragen (2e deur links na de hoofdingang). 
 
U kunt Jonne natuurlijk ook bellen, appen of e-mailen. Samen met u kan zij 
dan de vraag bespreken en bekijken waar eventuele mogelijkheden en 
oplossingen zouden kunnen liggen. 
jonne.mestrom@piw.nl   -  06 23299651  -  Werkdagen Di, Wo en Do 
 

NB. Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. In het kader van 
de AVG zal Jonne aan u vragen om een toestemmingsformulier in te vullen. 

 
Lunch-vragen  
Tijdens de ouderinformatieavond bleken er wat praktische vragen te zijn over het overblijven. 
De meest gehoorde vragen waren: zijn gezonde koeken toegestaan, hoeveel tijd krijgt mijn kind 
om te eten en starten de knutselactiviteiten tussen de middag weer op? In samenwerking met 
onze overblijforganisatie Brood&Spelen hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen.  

• Gezonde koeken: gezond eten is belangrijk voor de ontwikkeling en groei van uw kind. 
Het is dan ook niet toegestaan om snoep, chips, frisdrank en energiedrank mee te nemen 
naar school, dus ook niet in de middagpauzes.  
Voor koek maken we een uitzondering. Zo mogen kinderen op hun verjaardag met de 
koektrommel van de klas rondgaan en zijn in de middagpauze ‘lunchkoeken’ toegestaan, 
zoals ontbijtkoek, mueslyrepen e.d. Hierbij 
willen we wel nog opmerken dat ‘gezonde 
koeken’ meestal niet de meest gezonde en 
bewuste keuze is.   

• Lunchtijd: de middagpauze duurt een uur en 
daarin is tijd ingeruimd om te eten en tijd om 
te spelen. Hoeveel tijd kinderen nodig 
hebben om te eten is heel verschillend. Over 
het algemeen zien we dat jonge kinderen 
(groep 1 t/m 3) meer tijd nodig hebben om te 
eten dan oudere kinderen. Die tijd krijgen ze dan ook. Vanaf groep 4 stimuleren we de 
kinderen om ‘door te eten’ en minder tussendoor te ‘kletsen’, maar ook daar zien we 
natuurlijk tempoverschillen. Geeft een kind aan meer tijd nodig te hebben om te eten, 
dan krijgt het die tijd ook. Nu de coronaregels weer toelaten dat groepen onderling 
gemengd worden, is dat met de inzet van overblijfkrachten nu ook weer prima te 
regelen.   

mailto:jonne.mestrom@piw.nl


 

 

• Knutseltijd: nu de coronaregels weer toelaten dat groepen onderling gemengd worden, 
is de knutseltijd weer opgestart. Kinderen kunnen in de pauzes weer kiezen of zij buiten 
willen spelen of binnen willen knutselen. Het knutselen gebeurt in een klaslokaal en 
onder begeleiding van overblijfmedewerker(s). Bij slecht weer blijven uiteraard alle 
kinderen binnen.  

Met al uw (overige) vragen over de overblijf kunt u zich wenden tot de coördinator van de 
tussenschoolse opvang: Debbie Bouweriks. Zij is al jaren aan Sterrenrijk verbonden als 
overblijfmedewerker en dus een bekend gezicht voor de kinderen en wellicht ook voor u. Deze 
week stelde zij zich op ISY aan u voor. Uiteraard kunt u voor informatie ook terecht op de website 
van Brood&Spelen  www.broodspelen.nl  
 

  
 
Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober  
Het thema van deze kinderboekenweek is “Worden wat je wil”. Kinderen weten vaak al jong wat 
ze later graag willen worden: kok, leerkracht, astronaut, zanger, voetballer of YouTuber. 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. 
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later. 
Ons programma ziet er als volgt uit:  
Woensdag 6 oktober: feestelijke opening van de kinderboekenweek 

➢ Gezamenlijke opening op het plein met het boekenweeklied en -dansje  
➢ Kom die dag verkleed naar school en laat zo aan iedereen zien wat jij later worden wil 

De hele kinderboekenweek:  
➢ Neem je favoriete boek mee om aan je klasgenoten te laten zien en misschien wel uit 

voor te lezen  
➢ Gebruik je fantasie bij de schoolbrede creatieve schrijf- en tekenopdrachten  
➢ Groep 5 t/m 8 kiezen de voorlezers en de jury voor de voorleeswedstrijd 
➢ Doe mee met de Bruna-boekenactie: lever je de kassabon in bij de leerkracht als je in de 

kinderboekenweek een boek koopt bij Bruna, dan krijgt de school een tegoed om 
leesboeken aan te schaffen. Alvast bedankt voor uw bonnetje(s)! 

 Vrijdag 15 oktober: voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8 

 

http://www.broodspelen.nl/


 

 

Fantasierijk 
Een van de ontwikkelgebieden op de basisschool is culturele 
en creatieve vorming; wij noemen dit “Fantasierijk”. Dit 
schooljaar geven we dit ontwikkelgebied een stevige impuls 
en staat Fantasierijk hoog op de agenda.  
Het team van Sterrenrijk is het schooljaar begonnen met een 
‘creatieve teamstart’: een workshop dramatische expressie 
met veel toepasbare ideeën voor in de klas en we hebben de 
basis gelegd voor een nieuw cultuurplan.  
En nu borrelt en bruist het op Sterrenrijk en worden mooie 
creatieve plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Zo zijn in alle 
groepen dramatische werkvormen gebruikt in de 
kennismakingsweek, staat in de bovenbouw de komende 
periode kunstenaar Frida Kahlo centraal en gaan alle 
groepen in de kinderboekenweek aan de slag met muziek, 
dans en een creatieve schrijf- en tekenopdrachten rondom 
een geheim laboratorium.  
We maken ook plannen om activiteiten te organiseren 
waarbij we ouders, grootouders, kunstenaars,  artiesten en 
hobbyisten inzetten om de kinderen mee te nemen op hun 
passie voor muziek, dans, toneel, textiele werkvormen, 
handvaardigheid, tekenen, schilderen, beeldhouwen, 
mozaïek maken en ga zo maar door. Bent u iemand of kent 
u iemand die hierin wat voor ons kan betekenen, dan kunt 
u dat aangeven bij onze cultuurcoördinatoren Bianca (gr. 3) 
of Joshi (gr. 5/6) of op info@bssterrenrijk.nl  
 

 
Herfstvakantie 23-31 oktober 

De herfstvakantie is van zaterdag 23 t/m zondag 31 oktober 
✓ Op de vrijdag voor de herfstvakantie (22 oktober) werken we met het continurooster: 

alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 blijven dan dus over. De school is voor die groepen 
uit om 13.45 u. (voor de groepen 1 t/m 4 gelden de normale schooltijden voor de vrijdag).  

✓ Helpt u uw kind(eren) in groep 5 t/m 8 die dag denken aan het lunchpakketje? 

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

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            

mailto:info@bssterrenrijk.nl
http://www.bssterrenrijk.nl/
mailto:ellenreijners@bssterrenrijk.nl

