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Oudergesprekken 
Van eind november t/m begin december vinden de oudergesprekken plaats. Van de 

leerkracht(en) van uw kind(eren) ontvangt u via ISY nog bericht over de dagen en tijden waarop 

u kunt intekenen voor het gesprek.  

Tijdens het oudergesprek bespreekt de 

leerkracht de ontwikkeling van het kind met u. 

Hoe zit uw kind nu in het vel, wat vertelt het, wat 

zien we tijdens spel, lessen en verwerking en wat is 

af te leiden uit de gemaakte toetsen? Ontwikkelt 

het kind zich (weer) naar verwachting, heeft het 

nog last van de corona-periode of zijn er andere 

factoren van invloed?  

De gesprekken zijn op school en de leerkrachten 

ontvangen u in de klas van uw kind. We 

verwachten van alle kinderen minimaal 1 ouder/verzorger op gesprek. Bij deze gesprekken 

kunt u uw kind(eren) niet meenemen: de evaluatie van de ontwikkeling met de leerlingen zelf is 

verweven in ons onderwijs en gebeurt dus op andere momenten. 

Om drukte op de gangen te voorkomen vragen we u om niet te vroeg te komen.   



 

 

Corona enzovoort 
Na anderhalf schooljaar geregeerd te zijn door corona en de gerelateerde maatregelen, 

ontstond dit schooljaar weer meer lucht en ruimte. Er werd weer vanalles mogelijk in het samen 

school zijn: leerlingen van alle groepen kunnen weer samen spelen, leren, dansen en zingen, we 

kunnen weer samen overblijven en de OV kan weer mooie activiteiten organiseren.   

Hoewel voorzichtigheid geboden blijft en er nog steeds (of weer) maatregelen nodig zijn, lijkt 

corona nu enigszins beheersbaar, mede dankzij de hoge vaccinatiegraad. We hopen dat we het 

najaar en de winter zullen doorkomen zonder nieuwe ingrijpende maatregelen, want zwaar was 

het zeker voor het onderwijs! Onderstaand gedicht gaat over deze tijd, de illustratie is van een 

van onze leerlingen van gr. 8.  

 

Bijzonder  

   
 

Online les 

en afstand houden, 

meten in de klas. 

Handen wassen. 

Nee, niet drinken 

uit hetzelfde glas.  

Halve groepen, 

hoofden missen.  

Eindelijk weer compleet. 

Het waren maanden 

die je vast 

niet zo snel vergeet. 

 

Je jongleerde, goochelde, 

improviseerde waar je kon. 

Ik denk dat onze klas het 

samen van het virus won. 

Zo haalde jij er alles uit, 

uit dat bijzondere jaar. 

En bleek mijn juf 

niet slechts een juf 

 

maar een crisiskunstenaar! 

 

Gedicht van Lentezoet 
Kunstwerk ´Frida’ van Liam, groep 8 



 

 

Nationaal Programma Onderwijs 
De overheidsmaatregelen die in de afgelopen anderhalf jaar nodig waren om de coronacrisis te 

bezweren hebben een zware wissel getrokken op het onderwijs in 2019-2020 en 2020-2021 en 

daarmee vanzelfsprekend dus ook op de leerlingen, leerkrachten en ouders.  

Zonder de schoolsluitingen en deeltijdonderwijs zouden leerlingen in veel gevallen verder zijn 

geweest in hun cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en het mentaal welbevinden. 

Bovendien hebben de schoolsluitingen meer dan waarschijnlijk –zo blijkt uit onderzoek- negatieve 

effecten gehad op de kansengelijkheid. 

 

Het nationaal Programma Onderwijs bestaat uit 
maatregelen om verdere vertraging en grotere 
achterstanden te voorkomen en om deze waar 
mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Leerlingen 
hebben ontwikkelkansen en ontwikkeltijd nodig. 
Het is een herstelprogramma: de kerngedachte 
is dat we daarbij niet zozeer willen denken in 
termen van 'leerachterstanden wegwerken' als 
wel in termen van ontwikkeling en groei 
begeleiden en stimuleren.  

Kinderen zijn veerkrachtig en hun ontwikkeling kan grillig verlopen; het plan is daarom ook 
maximaal flexibel. De leerkrachten zullen de ontwikkeling van de leerlingen volgen en de geplande 
acties bijstellen als dat nodig. De maatregelen kennen een looptijd van 2 jaar, tot en met schooljaar 
2022-2023. De overheid wijst erop dat de scholen met name aandacht zullen moeten besteden aan 
de meest kwetsbare leerlingen en aan de leerlingen met de grootste achterstanden.  

Het nationaal Programma Onderwijs van de overheid is vertaald op schoolniveau: ons team heeft 
een plan opgesteld met voor onze leerlingen passende maatregelen en interventies die aansluiten 
bij ons RIJK onderwijs. We richten ons op de brede ontwikkeling van leerlingen: op de cognitieve 
ontwikkeling, op de sociale en persoonlijke ontwikkeling en op het mentale welbevinden. De 
beginsituatie hebben we in beeld gebracht en geanalyseerd en deze analyse is gebruikt als 
uitgangspunt voor onze maatregelen. De MR (Medezeggenschapsraad) heeft daarin meegedacht, 
geadviseerd en ingestemd met het programma.  

Het programma bestaat uit 3 pijlers, waarbij elke pijler is uitgewerkt in 3 maatregelen:  

1. Extra inzet personeel: 1. klassenverkleining  2. inzet onderwijsassistenten voor extra 

instructie en begeleiding in alle groepen  3. coaching en begeleiding op de werkvloer 

 

2. Welbevinden leerlingen: 1. extra impulsen voor sociale ontwikkeling  2. sportieve en 

motorische ontwikkeling (met inzet van de vakleerkracht gymnastiek en aanpak van het 

schoolplein) 3. creatieve en culturele ontwikkeling (met inzet van De Domijnen-Sittard) 

 

3. Teamprofessionalisering: 1. executieve functies   2. directe instructie en effectieve 

feedback   3. begrijpend lezen 



 

 

Voorleeskampioen 2021: Len Onink 
De kinderboekenweek werd op 15 oktober afgesloten met de voorleeswedstrijd voor leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8. Monique Rutten, onze onderbouwleerkracht die in 2019 met pensioen 
ging, kwam hiervoor speciaal naar school 
om deze middag mee te maken en zelfs te 
presenteren.  
 
Er waren 9 geweldige voorlezers die elk 
een zelfgekozen stuk uit hun favoriete 
boek voorlazen, waarna de kinderjury 
onder leiding van juf Anke (van gr. 5 en 8) in 
lang beraad ging. Met zulke goede 
voorlezers en zulke kleine verschillen was 
het absoluut geen gemakkelijke taak! 
 

 
 

Uiteindelijk kwam Len uit groep 7/8  
als winnaar uit de bus.  
Zij gaat door naar de voorrondes van de 
regionale voorleeswedstrijd. 
Gefeliciteerd Len en veel succes verder! 

 



 

 

Spreekuur schoolmaatschappelijk werker op woensdagen van 11.30-12.30 u 

Onze schoolmaatschappelijk werker Jonne Mestrom van Partners In Welzijn houdt wekelijks  
spreekuur in onze school. Zo kunt u gemakkelijk binnenlopen met vragen over opvoeding, 
opgroeien, ontwikkeling en andere maatschappelijke zaken. Het inloopspreekuur is op  
woensdagen van 11.30 t/m 12.30 uur in het kantoor van meester Alex (2e deur links na de 
hoofdingang). U kunt Jonne ook bellen, whatsappen of e-mailen: jonne.mestrom@piw.nl   -  
06 23299651   Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.  
 

Nationaal schoolontbijt op dinsdag 2 november 
Dinsdag na de herfstvakantie ontbijten we 
samen op school in het kader van het 
Nationaal schoolontbijt. Dit is bedoeld om 
kinderen van 4 t/m 12 jaar bewust te 
maken van gezonde ontbijtgewoontes en 
is daarnaast natuurlijk ook heel gezellig 
om met je klasgenoten te ontbijten! De 
kinderen kunnen kiezen van een 
ontbijtbuffet met volkorenbrood(jes), 
divers beleg, fruit, yoghurt, melk en thee. 
Op ISY vindt u meer informatie en een lijst 
met allergenen die in deze producten 
zitten. Is uw kind allergisch voor een van 
deze producten, geeft u dat dan vooraf 
aan de leerkracht door?  

 
Groep 7 naar WML op woensdag 3 november 

Deze blauwe bus komt op woensdag 3 november onze 7e groepers 
ophalen om naar de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in 
Heel te gaan. Daar leren de kinderen hoe ons kraanwater wordt 
gezuiverd en hoe we verstandig en duurzaam kunnen omgaan met 
kraanwater. De kinderen moeten die dag om 8.15 uur al op school zijn 
en zijn om 12.30 uur weer terug.   

 
Ontruimingsoefeningen 
Elk jaar doen we een aantal keten ontruimingsoefeningen en 
inruimingsoefeningen. Zo oefenen we met de kinderen de procedures bij 
calamiteiten. Dat kan bijvoorbeeld een brand in het gebouw zijn 
(ontruiming) of een brand bij Chemelot (inruiming). Door dit te bespreken, 
te oefenen en te evalueren leert iedereen hoe we ons allen zo snel, rustig en 
efficiënt mogelijk in veiligheid kunnen brengen. De ont- en 
inruimingsoefeningen gebeuren zowel aangekondigd als onaangekondigd. 
Begin november vindt een aangekondigde ontruimingsoefening plaats; u 
zult uw kind(eren) er vast nog over horen.    

mailto:jonne.mestrom@piw.nl


 

 

Halloween-disco  
Op 20 oktober organiseerden we een halloween-disco in de hal van onze school voor alle 
groepen. De gang en hal was geweldig versierd door de ouders van de OV (oudervereniging) 
en zij kregen zelfs onze discolampen in de hal weer aan de praat! De kinderen hadden lijstjes 
aangeleverd met hun favoriete muziek en iedereen was helemaal in sfeer verkleed. We willen u 
dus de volgende sfeerbeelden van deze leuke activiteit niet onthouden:  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vervangerstekort 
In heel Nederland is er een groot tekort aan onderwijspersoneel: leerkrachten, vervangers, intern 
begeleiders en schoolleiders. Nu de wintermaanden zich aandienen houden we ons hart vast voor 
verkoudheden*, een griepgolf* en een corona-opleving*. Als een leerkracht ziek wordt is er meestal 
geen vervanging mogelijk. Hoe gaan we hiermee om?   
Als een leerkracht zich ziek meldt, nemen we meteen contact op met 
de vervangerspool. Is er niemand beschikbaar, dan kijken we intern of 
we iets kunnen regelen met (extra) inzet van onze eigen teamleden 
(leerkrachten, onderwijscoördinator en directeur) of met het schuiven 
van werkdagen. Ook nemen we dan contact op met gepensioneerde 
collega’s. Is er dan nog steeds niemand beschikbaar, dan kijken we of 
we een PABO-stagiaire of onderwijsassistent kunnen inzetten. Zij 
hebben (nog) geen onderwijsbevoegdheid en werken daarom altijd 
onder begeleiding van een leerkracht. Niet ideaal voor het doorlopend 
aanbod en een grote extra belasting voor de aanwezige leerkrachten.  
Een andere mogelijkheid is het verdelen van de leerlingen over de 
andere groepen; deze noodoplossing passen we per groep maximaal 
1 dag toe en kan alleen als er slechts 1 leerkracht tegelijk ziek is.  
De allerlaatste optie is het naar huis sturen van leerlingen. De 
kinderen krijgen dan dus geen onderwijs omdat er geen personeel 
beschikbaar is en er geen mogelijkheden (meer) zijn om de leerlingen op school te begeleiden. Als we 
hiervoor moeten kiezen hoort u dat (minstens) 1 dag van tevoren via ISY, zodat u iets kunt organiseren 
rondom de opvang. Als buitenshuis-werkende ouders (want dat zijn de meeste teamleden zelf óók) 
realiseren we ons heel goed hoe lastig dit is. We zetten deze maatregel dan ook alleen in als er geen 
andere opties meer zijn. We hopen dat het niet vaak nodig zal zijn! 
*Kinderen met ziekteklachten thuis houden helpt ons bij het beheersbaar maken van dit probleem.  

 
Facebook 

Ook Sterrenrijk maakt gebruik van Facebook. Wij zijn te vinden op Facebook onder 
de naam ‘Sterrenrijk Geleen’. Onze profielfoto is zoals de afbeelding hiernaast. 
Treft u dit logo aan met een zwarte achtergrond, dan bent u op de oude pagina 
aanbeland; schakel dan vooral door naar onze nieuwe pagina. Daar treft u de door 
ons gedeelde berichten en foto’s van onze activiteiten en gastlessen aan. Zo kunt 
u op onze Facebook-pagina bijvoorbeeld zien hoe geweldig de school versierd was 
tijdens de halloween-disco. Gaat u ons ook volgen?  
 

 
Vakanties en vrije dagen 
In november zijn er geen extra vrije dagen of vakanties.  
Het complete vakantierooster en de jaaragenda 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         

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

