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Carnavalsviering
De Ster van Sterrenrijk 2022: Karo

Zelfgemaakte carnavalshoedjes van onze bovenbouwers
Prinses Merel en Prins Pie

Op donderdag 24 en vrijdag 25 februari vierden we samen carnaval. Naast een vrolijk
programma in de groepen waren er ook weer gezamenlijke momenten mogelijk. Zowel de
huldiging van ons prinsenpaar Merel en Pie als het uitroepen van de Ster van Sterrenrijk Karo
konden we met de hele school samen doen. Hossen en springen en samen in de polonaise kon
ook weer. We hebben er enorm van genoten om weer als school samen feest te kunnen vieren!

Corona-versoepelingen na de carnavalsvakantie
Na de carnavalsvakantie zijn -voor zover nu bekend- veel coronamaatregelen vervallen. Laten
we hopen dat dit inderdaad het geval is en dat carnaval en vakantie niet zorgen voor een
veranderde situatie.
Behalve regelmatig ventileren, hanteren we na de carnavalsvakantie de volgende
basismaatregelen op school:

Na de vakantie is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden en hoeven er geen
mondkapjes meer gedragen te worden in de school.
Wel blijft het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en het onderwijspersoneel om
twee keer per week een zelftest te doen. Deze tests worden ook na de vakantie door school
aangeleverd.
De oudergesprekken na de carnavalsvakantie vinden fysiek plaats, op afspraak. Ouders en
verzorgers zónder verkoudheidsklachten en mét een afspraak mogen het schoolgebouw
betreden en hoeven dan geen mondkapje te dragen (dat mag natuurlijk wel). Komt u a.u.b.
niet zonder afspraak naar ons toe.
Contact met ouders vinden we erg belangrijk en we weten dat veel ouders het spontane
binnenlopen op school de afgelopen periode gemist hebben.
Corona heeft ons echter ook geleerd hoe belangrijk rust binnen de school is voor een goede
leeromgeving. Ook hebben we gezien dat leerlingen veel zelfstandiger zijn geworden doordat
hun ouders niet meer mochten meelopen naar de kapstok.
Wij zijn nog op zoek naar een goede manier om dit vorm te geven. Tot die tijd hanteren we nog
de regel dat ouders/verzorgers alleen op afspraak de school betreden.

Veilig verkeer rondom school
Nu het seizoen aanbreekt waarin we beter weer krijgen, doen we een
dringende oproep aan alle ouders om samen te zorgen voor een
verkeersveilige schoolomgeving. Dat kunt u doen door niet de auto te
pakken voor het woon-schoolverkeer, maar te voet of op de fiets te
komen. Dat zal bij beide poorten zorgen voor veel minder drukte en voor
meer veiligheid en overzichtelijkheid.
Wij hopen echt dat onze oproep veel navolging zal krijgen, in het belang
van de kinderen.
Wij kunnen dat niet voor uw kinderen doen; u als ouders/verzorgers wel…

Thema Burgerschap - Project: Geluksvogels
Misschien heeft uw kind er thuis al over verteld: afgelopen
weken zijn we gestart met het Project 'Geluksvogels'.
Geluksvogels is een klassikale training en waarin we de
kinderen leren om:
- een basishouding aan te nemen waarbij
‘je gelukkig voelen’ het uitgangspunt is
- hun kwaliteiten te (er)kennen
- aandachtiger te zijn
- oplossingsgericht te denken
- beter om te gaan met tegenslagen
Vraag
het
een
willekeurige ouder op
school: “Wat wil je dat je
kind later wordt?” Grote kans dat er antwoorden volgen als:
gezond, oud en gelukkig. Deze laatste horen we het meest.
Kijken we naar de huidige lesroosters op scholen voor zowel
het basis- als voortgezet onderwijs, zien we daar echter
nooit een uurtje “geluk” op staat. Kennelijk vinden we met
z’n allen dat ieder kind gelukkig zal worden en gaan we
ervan uit dat iedereen zelf zijn route vindt naar geluk.
Deze maakbaarheid van geluk heeft de afgelopen tijd veel
aandacht gekregen. In een maatschappij waarin er veel
wordt gevraagd van flexibiliteit en er een grote druk ligt op
mensen, is het des te belangrijker om vaardigheden te
bezitten om je eigen geluk te sturen.
Het
kunnen
omgaan
met
tegenslagen,
het
denken
in
oplossingen en ‘het leven in het nu’
zijn basisvaardigheden geworden.
Hierbij is het overigens niet zo dat
leven in het nu altijd positief moet zijn.
De uitdaging zit hem erin, de
veerkracht te vergroten op het
moment dat het ‘nu’ niet als positief
wordt ervaren.
Het programma Geluksvogels werkt aan vaardigheden als gelukkig en aandachtiger zijn,
oplossingsgericht denken en omgaan met tegenslagen. Dit zijn bouwstenen die kinderen helpen
veerkrachtiger in het leven te staan en zijn inzetbaar bij onder meer faalangst, somberheid en
stressklachten.
Aan de hand van de lessen bouwen we met de klas aan 6 geluksvaardigheden: ken jezelf,
gedachtekracht, aandacht, dankbaar zijn, geven en veerkracht.

Letterfeest in groep 3
Hoera, de kinderen van groep 3 hebben alle
letters geleerd. Dat moest natuurlijk worden
gevierd. De kinderen hebben letterspelletjes
gespeeld en een letterspeurtocht gedaan.
Op het einde van de dag hebben ze hun
letterdiploma gekregen. Wat een kanjers zijn
het toch! De leerkrachten zijn supertrots.

Afval-opschoondag
In maart besteden we met een project speciale aandacht aan een schone woon-, leef- en
schoolomgeving. Binnen dit project
vinden allerlei activiteiten plaats voor
de leerlingen van alle groepen. We
besluiten het project met twee
opschoondagen: op donderdag 24
maart voor de groepen 1 en 2 en op
vrijdag 25 maart voor de groepen 3
t/m 8. We maken dan samen met de
kinderen de schoolomgeving schoon.
U leest meer hierover op ISY en in de
Nieuwsrijk van april/mei.

Vrije dagen in maart en april
➢
➢
➢
➢

Carnavalsvakantie van zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart
Woensdag 6 april: school gesloten in verband met een studiedag voor het team
Maandag 18 april: Tweede Paasdag
Meivakantie van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Nieuwe medewerker stelt zich voor
Schoolmaatschappelijk werker Maddy
Mijn naam is Maddy Renkens, een enthousiaste pedagoge van 26 jaar, werkzaam binnen
Partners in Welzijn (PIW) als Jeugd- en Gezinswerker en Schoolmaatschappelijk werker.
Vanaf heden ben ik samen met mijn collega, Jonne Mestrom, Schoolmaatschappelijk
werker binnen Basisschool Sterrenrijk.
Mijn ambitie is om kinderen/jeugdigen en ouder(s)/verzorger(s) die om welke
reden dan ook een hulpvraag hebben te ondersteunen, stimuleren en
begeleiden. Hierbij vind ik het belangrijk om de ander te zien, te horen en de
verbinding aan te gaan. Op deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen
aan een kansrijke toekomst!
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan!

Heeft u vragen rondom opvoeding, opgroeien, ontwikkeling of andere maatschappelijk zaken waar u
tegen aanloopt, wat u lastig vindt of waar u in vastloopt? Het Schoolmaatschappelijk werk van Partners
in Welzijn is er voor alle vragen, hoe klein of ingewikkeld ook.
Er zijn weer een open inloopspreekuren op school, iedere maandag van 11:00 tot 12:30 uur (Maddy) en
woensdag van 11.30 tot 13:00 uur (Jonne). U kunt Jonne en Maddy natuurlijk ook bellen, appen of emailen. Samen met u kunnen zij de vraag bespreken en bekijken waar eventuele mogelijkheden en
oplossingen zouden kunnen liggen.
Maddy Renkens
Mail: maddy.renkens@piw.nl
Telefoonnummer: 06 12780618
Inloopspreekuur: iedere maandag van 11:00 tot 12:30 uur
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdagochtend
Jonne Mestrom
Mail: jonne.mestrom@piw.nl
Telefoonnummer: 06 23299651
Inloopspreekuur: iedere woensdag van 11:30 tot 12:30 uur
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Bezoek ook eens de website: www.opgroeienin046.nl
Hier vind je praktische en betrouwbare informatie over gezondheid, opgroeien en opvoeden in de
Westelijke Mijnstreek. Daarnaast vind je op deze website actuele informatie over de trainingen en
themabijeenkomsten die wij als Schoolmaatschappelijk werkers in de Westelijke Mijnstreek aanbieden.
Het platform opgroeienin046 is een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westelijke
Mijnstreek, een partnerorganisatie van Partners in Welzijn.

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

Sjoane vastelaovend!

