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Ziekte en afwezigheid van leerlingen en leerkrachten
Momenteel zijn er veel zieke leerlingen en leerkrachten en het valt te verwachten met de
versoepelde coronamaatregelen dat dit nog wel een poosje zo blijft. Dit heeft uiteraard effecten
op en consequenties voor het onderwijs.
Er zijn op dit moment klassen waarvan
minder dan de helft van de kinderen op
school is. En de kinderen die er zijn, waren
misschien vorige week ziek of worden dat
volgende week. U zult begrijpen dat dit voor
de organisatie in de klassen en het geven
van uitleg over nieuwe stof, heel
ingewikkeld is. De leerkrachten moeten er
tegenwoordig een wel heel ingewikkelde
administratie op nahouden van wie wat wel
en wat niet aangeboden heeft gekregen.
De kinderen die onder de nieuwe regelgeving
niet op school aanwezig zijn, zijn in principe ziek en krijgen dus geen onderwijs. Wel kunnen zij
altijd schoolwerk vinden op onze Thuislerensite: www.thuislerensterrenrijk.nl
Ook zijn er uiteraard zieke en positief geteste leerkrachten en dat maakt het er allemaal niet
eenvoudiger op. Deze pandemie valt samen met een schrijnend lerarentekort en 2 jaar corona
trekt een zware wissel op iedereen, dus ook op de leerkrachten. Dat maakt het een vrijwel
onmogelijke klus om de klassen te bemensen bij ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten.
Houdt u er rekening mee dat we de komende periode vaker groepen thuis zullen moeten laten.

Naschoolse gym opgestart per 31 januari
Zoals u eerder al op ISY hebt kunnen lezen is de
naschoolse gym (Buurt in Actie, via Ecsplore) met
ingang van maandag 31 januari weer opgestart, in goed
overleg met de MR. De reden hiervoor is dat sport en
beweging zo ontzettend belangrijk is voor kinderen. In
de hele maatschappij is samen sporten weer
toegestaan, dus ook bij ons. Vindt u dat gezien de
corona-omstandigheden toch geen plezierige
gedachte, dan kunt u uw kind afmelden bij Ecsplore.

Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker is (telefonisch) bereikbaar op school op woensdagen van
11.30 tot 13.00 u. Verder kan er altijd buiten deze momenten afgesproken worden. Neemt u
vooral contact op voor het maken van een afspraak; dat kan ook via de leerkracht. Vooralsnog
kan dat ook via Jonne Mestrom tel: 0623299651 mail: jonne.mestrom@piw.nl .
Jonne zal in de komende weken echter haar taken gaan overdragen aan een collega. Zodra we
de naam en contactgegevens van haar opvolger hebben, zullen we deze met u delen.

Toetsperiode in januari/februari
In januari/februari nemen we altijd methode-onafhankelijke toetsen van Cito af in het kader van
de middenmeting. Dit gebeurt in de groepen 3 t/m 8 en is bedoeld om de ontwikkeling van de
kinderen te volgen en te analyseren. Dat levert altijd
een schat aan informatie op voor de leerkrachten om
hun onderwijs verder op af te stemmen. We verwachten
dat de coronaverwikkelingen inclusief schoolsluitingen
en de vele ziektegevallen van de afgelopen periode
terug te zien zullen zijn in de toetsresultaten van de
meeste kinderen. Dit is nationaal en internationaal het
geval. We bekijken per leerling/per situatie welke
interventies verder nodig zijn om de vertragingen aan te
pakken en de ontwikkeling van de leerlingen verder te stimuleren en optimaliseren.
Voor leerlingen zie ziek zijn tijdens de toetsafname, volgt uiteraard een inhaalmoment op het
moment dat ze weer op school aanwezig zijn. Vanwege het hoge aantal zieke en besmette
leerlingen hebben we de toetsperiode verlengd met 2 weken, dus tot aan de
carnavalsvakantie. We verwachten dat hiermee alle kinderen de toetsen zullen kunnen maken
en/of inhalen zonder te veel druk of haast. Omdat de fase van analyseren en interpreteren van
de toetsgegevens zo essentieel is, kan het zijn dat dit voor enkele of alle groepen betekent dat
ook de periode van oudergesprekken verschuift. Ook bekijken de basisscholen samen met het
voortgezet onderwijs in dit kader nog de aanmeldtermijn voor de 8e groepers. Indien hier
andere termijnen of afwijkende informatie over bekend gemaakt wordt, informeren we u
daarover.

Leerlingen van groep 7/8 en 8 aan het woord

Hoi allemaal,
We zijn met een groepje bezig met “Project Schoolplein”. Dat houdt in dat wij onze
schoolpleinen opnieuw aan het ontwerpen zijn.

De opdracht die we hadden gekregen was meer groen op de schoolpleinen, maar ook meer
dingen om tijdens de pauzes te doen. Dat doen we door middel van de meningen van de
leerlingen te vragen die op Sterrenrijk zitten. Juf Meike en meester Niels helpen ons daarbij.
Op dit moment zijn we bezig met de plattegrond van beide schoolpleinen. Daarnaast zijn we
aan slag gegaan met het zoeken naar een natuurklimrek en willen we meer bosjes plaatsen
zoals vlinderstruiken.
Groeten, Nero , Tyas en Len – groep 7/8

Burgerschap op Sterrenrijk
Burgerschap is sinds afgelopen augustus een verplicht vak voor basisscholen. Maar: wat houdt
het vak burgerschap in en hoe geven we hier vorm aan op Sterrenrijk? In deze Nieuwsrijk en in
de volgende edities zullen we hier aandacht aan besteden.
Bij burgerschap staat het kind in de
samenleving centraal: het kind als
burger. Oftewel: wat moet het kind
weten, kunnen en ervaren om in de
huidige maatschappij volwaardig
mee te kunnen doen en denken?
Kennis en inzicht krijgen in onze
diverse
samenleving
en
de
democratische rechtsstaat is een
belangrijk
onderwerp,
evenals
respectvolle omgang met elkaar,
persoonsvorming en reflectie.
Respectvolle omgang en de zorg voor elkaar en voor de omgeving vinden we op Sterrenrijk
erg belangrijk. We zijn samen verantwoordelijk voor een prettige, veilige en schone
schoolomgeving. Ook hebben we aandacht voor de woon- en leefomgeving van de kinderen op
diverse niveaus: thuis, in Geleen, in Nederland en daarbuiten. En we richten ons daarbij niet
alleen op het heden en de toekomst, maar ook op het verleden (cultureel erfgoed).
Ook dit schooljaar hebben we weer mooie, aansprekende, leerzame en vooral leuke
activiteiten en projecten die zich richten op een schone, veilige en sociale omgeving. In de
Nieuwsrijk leest u daar de komende maanden meer over. Deze keer in Nieuwsrijk vertellen we u
over 3 burgerschapsactiviteiten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 2 maanden.
1. Diversiteit: Paarse vrijdag
Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan met Paarse
Vrijdag, op 10 december: een dag waarop gevierd wordt
dat iedereen zichzelf mag zijn en niemand
gediscrimineerd, gepest of uitgescholden mag worden
om wie die is of denkt of voelt.
Het thema werd uitgewerkt in kringgesprekken en de
PBS-kring, de kinderen mochten op 10 december gekleed
in het paars naar school komen en er was een "paarsedeuren-wedstrijd". Een kinderjury bepaalde welke
klassendeur het mooist versierd was. Hiernaast zien jullie
de foto van de winnende deur van groep 8, met
hartenwensen als "Ben wie je bent, laat niemand je
tegenhouden", "Als je dit ziet, onthoud dit: wat anderen
ook over je zeggen, wees jezelf" en "Praat erover, zwijg
niet, kom voor jezelf op": een mooie samenvatting van de
boodschap van Paarse vrijdag en een terechte winnaar!

2. Zorg voor elkaar: kerstkaarten voor ouderen
Voor de kerstvakantie hebben we meegedaan aan
het project Kerstkaart voor ouderen van Het
Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zet zich in voor
alle ouderen in Nederland, onder wie ouderen die
zich eenzaam voelen. Onze leerlingen van groep 2
t/m 8 maakten deze mooie kerstkaarten met
persoonlijke boodschappen voor Zuyderland
Thuiszorg, Parc Glana woning 4 en 5 en WZC
Moutheuvel.
De ouderen waren ontzettend blij met de
kaarten en we hebben hele leuke, dankbare
reacties van hen gekregen. Van foto’s en kaartjes tot
knutselwerkjes die de bewoners speciaal voor onze leerlingen
maakten. Hieronder ziet u een aantal van deze bedankjes van de drie de instellingen.
Met dit mooie project hebben de kinderen geleerd om zorg te dragen voor het welbevinden en
de psychische gezondheid van anderen én dat een klein gebaar een groot verschil kan maken.

3. Cultureel erfgoed: de adoptie van 2 oorlogsmonumenten in Geleen
Met het project Adopteer een monument gaat de oorlogsgeschiedenis van Geleen voor onze
leerlingen leven: ze ontdekken het verhaal achter de oorlogsmonumenten in onze buurt.
Daarnaast leren ze wat herdenken is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog
door te geven. Door onderzoek te doen naar onze monumenten en bijvoorbeeld zelf een
herdenking te organiseren, raken leerlingen betrokken bij de geschiedenis.

Onze school heeft het monument De aafgebrende gaaskaetel vlakbij onze school én de
gedenksteen op het oude gemeentehuis ter nagedachtenis aan de jodendeportaties
geadopteerd. Dodenherdenking en bevrijdingsdag (4 en 5 mei) vallen dit jaar in de meivakantie,
maar we zullen zeker aandacht besteden aan de Geleense WOII-geschiedenis, in samenwerking
met Heemkundevereniging Geleen.

Carnavalsviering
Net als vorig jaar zullen we carnaval op school vieren,
maar wel op groepsniveau en in de eigen groep.
Omdat groep 1 op vrijdag vrij heeft, is het
kleutercarnaval gespreid over 2 dagen: donderdag 24
en vrijdag 25 februari. De andere groepen vieren het
op vrijdag 25 februari. Via ISY krijgt u later deze
maand nog verdere informatie.

Vrije dagen in februari
➢ Carnavalsvakantie van zaterdag 26 februari
t/m zondag 6 maart.

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

