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Nieuwsbrief voor ouders en kinderen van  

  

Deze maand o.a. in Nieuwsrijk:   
• Coronamaatregelen op een rijtje   
• Aangepaste decemberfeesten 
• Conciërge Roel stelt zich voor 
• Klimrek gratis af te halen 
• Studiedag 15 december 

 

Coronamaatregelen op een rijtje 
Sinds afgelopen maandag, 29 november, zijn de coronamaatregelen voor 
scholen verder uitgebreid. Hierbij de maatregelen op een rijtje waar u als 
ouders van schoolgaande kinderen direct mee te maken heeft.  
1. Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-

teststraat. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor milde klachten en regelmatig 
terugkerende klachten (‘snottebellen’). 

2. Brengen en halen  
o Groep 1 en 2 via de poort aan de Hegstraat. Ouders mogen op het kleuterplein tot 

onder aan de traptredes staan.  
▪ De leerkrachten staan bij de buitendeur van de klassen en wachten daar op de 

leerlingen. Mededelingen aan de leerkracht graag via mail of geef uw kind een 
briefje mee. 

▪ Alleen in de allereerste schoolweek van een leerling mag de ouder tot aan de 
buitendeur van de kleuterklas begeleiden en het kind overdragen aan de 
leerkracht.    

o Groep 3 t/m 8 via de poort aan de Molenstraat. Geen ouders op het schoolplein.  
o Alle ouders: maak onder schooltijd geen afspraken bij arts, tandarts e.d.  
o Alle ouders: hou minimaal 1,5 meter afstand van anderen  

3. Geen ouders/verzorgers in de school, behalve als u een afspraak heeft. Dan alleen 
klachtenvrij en met mondkapje op de school betreden. 

4. Geen ‘externen’ in de school, behalve als wij dit nodig achten voor de voortgang van 
onderwijs en ontwikkeling.   



 

 

5. Test- en quarantainemaatregelen bij klachten zoals door GGD en RIVM geadviseerd. Bij 
een besmetting in het gezin gaat het hele gezin in quarantaine.  

6. 2x per week preventief zelftesten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 en alle medewerkers 
(dringend advies). Dit gebeurt thuis (dus NIET op school) en is preventief, dus als er geen 
klachten zijn. Zijn er wel klachten of geeft de zelftest een positieve uitslag, dan maakt u een 
afspraak in de GGD-teststraat.  

7. Mondkapjes in de gangen, hal en toiletruimtes voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 
(dringend advies) en alle medewerkers (plicht). In de klas en op het schoolplein mag het 
mondkapje af. 
 

Oudergesprekken en leerlingrapporten  
De oudergesprekken gebeuren noodgedwongen uiteraard 
weer via Teams of telefonisch. Via ISY heeft u zich hiervoor 
kunnen inschrijven.  
Door corona-omstandigheden en ziekte van leerkrachten 
hebben we de periode van oudergesprekken met een week  
verlengd. Dit betekent ook dat de rapporten een week later 
mee naar huis gaan, namelijk op donderdag 16 december.  
 

Aangepaste feesten in december   
Net als vorig jaar hebben we een alternatieve manier gevonden om Sinterklaas en Kerst op een  
corona-verantwoorde wijze te vieren, binnen de richtlijnen van de RIVM en de regels van ons 
schoolbestuur. Dankzij de creativiteit en flexibiliteit van oudervereniging en team lukt het weer 
om een leuke invulling te vinden voor de kinderen.   

 
      We vieren het sinterklaasfeest op donderdag 2 december. Sinterklaas behoort,  
      gezien zijn hoge leeftijd, natuurlijk tot een risicogroep. Hij kan de school daarom 
      niet zelf bezoeken, maar verschijnt via Teams in de klas. De cadeautjes laat hij bij 
  ons bezorgen door zijn schoorsteenpieten. Wie weet zien we hen nog wel over 
      het schoolplein rennen! Alle groepen vieren het sinterklaasfeest in en met hun  

                              eigen groep (klas).   
 

 Op maandagochtend 6 december mogen de kinderen wat later naar school   
      komen in verband met pakjesavond. De school is wel gewoon open vanaf 8.20  
  uur en de leerkrachten zijn er. We verwachten de kinderen die ochtend tussen 
     8.20 uur en 10.00 uur. Om 10.00 uur starten we met het lesprogramma.  
 

 
De kerstviering is op donderdag 23 december. Net als vorig jaar is een 
avondbijeenkomst niet mogelijk en vieren we kerst met een feestelijk 
kerstontbijt in de klassen. Via ISY wordt u later deze maand hierover verder 
geïnformeerd.   
 



 

 

Gratis af te halen: klimrek met valondergrond  
Dit voorjaar gaan we het speeltoestel van het onderbouwplein 
vervangen. Er komt dan een nieuw speeltoestel voor de 
onderbouw.  
Het oude speeltoestel met valondergrond van rubbertegels 
verdient nog een tweede kans in iemands tuin en is daarom 
rond februari/maart gratis af te halen. Wij vragen u dan wel 
om het klimrek plus ondergrond zelf af te breken en mee te 
nemen. Er is een mogelijkheid om met uw kar/oplegger dicht 
bij het rek te komen om alles af te breken en op te laden. 

Informatie speeltoestel:  
· De ondergrond waar het rek nu op staat is ong. 6 bij 7 meter 
· Het speeltoestel is van hout gemaakt 
· Ondergrond: rubbertegels van 50 cm bij 50 cm 
· Het klimrek is bevestigd op beton; hier moet rekening mee 
gehouden worden bij het afbreken. 

 
 
 
Heeft u interesse in dit klimrek of wilt u nog wat meer 
informatie? Dan kunt een mail sturen naar: 
meikebude@bssterrenrijk.nl 

 
 
 

 
Conciërge Roel stelt zich voor 
Mijn naam is Roel Beckers. Vanaf woensdag 24 november jl. vervang ik juf Bertie als conciërge 
van basisschool Sterrenrijk. Omdat Bertie al een tijdje ziek is mag ik komende tijd haar taken 
overnemen en ik verheug me dan ook om iedereen, zowel kinderen als ouders/verzorgers, 
leerkrachten en alle andere medewerkers te leren kennen.  

Ik heb de studie Sociaal Cultureel en Pedagogisch werk afgerond en heb 
ruime ervaring als jeugd- en jongerenwerker. Ook heb ik enkele jaren als 
conciërge op een camping in Zuid-Frankrijk gewerkt. Door al deze 
fantastisch werkervaringen te combineren kan ik als conciërge van 
basisschool Sterrenrijk een goede bijdrage leveren aan een positieve 
leeromgeving waar kinderen zich op hun gemak en veilig kunnen voelen.  

Ik hou van wandelen, muziek maken en luisteren, voetbal en reizen.  

Ik kan dan ook niet wachten totdat ik iedereen heb leren kennen en ik verheug me op een leuke 
en leerzame samenwerking.  

  



 

 

Verslag van het bezoek aan WML 
Op 3 november zijn onze 7e groepers met de bus naar het WML (Waterleiding Maatschappij 
Limburg) geweest in Heel. Evy Knols uit groep 7/8 heeft daarvan dit verslag gemaakt. 
 
We moesten om 8.15 uur op school zijn. We werden opgehaald met de bus en het was ongeveer 
een half uur rijden.  
Toen we daar waren, gingen we een quiz doen met Ipad’s. Ik en mijn groepje waren 
onderzoekers (maar iedereen kreeg uiteindelijk dezelfde vragen).  
Toen we klaar waren met de quiz, 
gingen we de antwoordzin 
ontrafelen. Daarna hadden we 
even pauze.  
Toen gingen we naar de fabriek. 
Daar startte een nieuwe quiz. Daar 
waren vooral heeeel veel buizen. 
Het stonk daar echt super erg maar 
dat kwam omdat alle slechte 
gassen er uit het water werden 
gehaald. En er werd nog meer 
verteld over hoe het in zijn werk gaat.  
Toen zijn we weer teruggelopen naar waar onze jassen hingen en liepen we naar de bus. Er 
waren opstartproblemen met de bus, de chauffeur kon niet vertrekken. Dus ik dacht dat we echt 
onze ouders moesten gaan bellen zo dat ze ons konden ophalen.  
Dat hoefde gelukkig niet en toen zijn we terug naar school gereden. 
Het was een leuke dag! 

 
Nieuwsflits van schoolmaatschappelijk werk 
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het Jeugd- en Gezinswerk) heeft een breed 
aanbod cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren en ouders. Denk bijvoorbeeld aan 
trainingen sociale vaardigheden en weerbaarheid voor kinderen van alle leeftijden. Of de 
cursus Kinderen scheiden niet, voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die in een 
(echt)scheidingssituatie zitten. Er zijn faalangstreductietrainingen voor leerlingen van groep 7 
en 8 en cursussen voor aanstaande brugklassers. Maar ook voor ouders zijn er cursussen, over 
het omgaan met pubers bijvoorbeeld.  
Wilt u aanmelden of meer info?  

Aanmelden kan doorlopend. Meer informatie vragen kan bij onze 
schoolmaatschappelijk werker Jonne.  
Zij is (telefonisch) bereikbaar op school op woensdagen van 11.30 tot 13.00 u. 
Verder kan er altijd buiten deze momenten afgesproken worden. Neem contact 
op voor het maken van een afspraak (dat kan ook via de leerkracht): Jonne 
Mestrom      tel: 0623299651      mail: jonne.mestrom@piw.nl 
U kunt verder bij haar terecht met vragen over opvoeden/opgroeien in de breedste 
zin van het woord. 



 

 

Vrije dagen in december 

✓ Studiedag op woensdag 15 december: alle leerlingen hebben vrij 
✓ De kerstvakantie loopt van zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari.  

o Denkt u eraan? Op vrijdag 24 december is de school om 13.45 uur uit voor groep 5 
t/m 8 in verband met het continurooster dat we altijd hebben op de vrijdag voor een 
vakantie. Helpt u uw kind die dag denken aan het lunchpakketje? 

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

 

 

 

Team Sterrenrijk wenst u  

-ondanks alles- 

 een  sfeervolle  decembermaand  

en  fijne  feestdagen!  

mailto:ellenreijners@bssterrenrijk.nl

