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Deze maand o.a. in Nieuwsrijk:
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Schoolbelevingsonderzoek in april
Nieuw speeltoestel op onderbouwplein
Afval-opschoondag
Schoolfotograaf
Heel veel actie en leuke activiteiten

We mogen weer sámen!
Met het afschaffen van de meeste coronamaatregelen kunnen we weer allerlei gezamenlijke
activiteiten organiseren en oppakken. En dát laten we ons geen 2x zeggen. In deze Nieuwsrijk
heel veel info over activiteiten die nu weer mogen en kunnen. Alvast veel voorpret gewenst!

Schoolbelevingsonderzoek
Als team willen we graag weten hoe ouders en leerlingen
onze school beleven: waar zijn zij tevreden over en wat kan
beter? Daarom sturen we begin april een korte vragenlijst
aan alle ouders met het verzoek deze digitaal in te vullen.
Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen de komende
maand een vragenlijst; zij kunnen deze gewoon op school
invullen. Het onderzoek wordt samengesteld, afgenomen
en verwerkt door Vensters-Scholen op de kaart. De
antwoorden blijven anoniem en de uitkomst wordt (o.a.) in
de Nieuwsrijk van juni met u gedeeld.

Op voeten en fietsen
Door te voet of per fiets naar school te komen, maken we de schoolomgeving veiliger en
overzichtelijker. We doen daarom opnieuw de dringende oproep aan ouders om zoveel
mogelijk de auto te laten staan bij het brengen en halen van de kinderen. Hierdoor zal het bij
beide poorten rustiger worden en als er minder auto’s staan, verbetert het zicht voor de kinderen
én de ouders. Hoe meer ouders de auto laten staan, hoe beter! Neemt u de uitdaging aan?

Nieuw speeltoestel onthuld op “het
kleine plein”
Op donderdag 24 maart hebben we ons
nieuwe speeltoestel feestelijk in gebruik
genomen. Merel en Elay, onze oudste én
jongste kleuter samen, knipten het lint
door, onder tromgeroffel van alle kinderen
van de groepen 1 t/m 3. De kinderen van de
onderbouw, peutergroepen en BSO
genieten volop van dit kleurrijke en
splintervrije nieuwe klimrek!

Project: aan de slag met afval
Gedurende de maand maart hebben we schoolbreed gewerkt rondom het thema 'Zwerfafval’.
Dit is een van de mooie projecten die we binnen ‘burgerschap’ doen op Sterrenrijk.
Met behulp van de website “Aan de slag met afval” hebben de kinderen alles geleerd over het
scheiden van afval aan de hand van werkbladen, filmpjes, liedjes, een afvalspel en een quiz. We
hebben kunstwerken van afval gemaakt en we hebben in onze schooltuin een composthoop
aangelegd en van meester Roel geleerd wat daar wel en niet op mag. We hebben het project
afgesloten met een zwerfafval-opruimactie op het plein en in de omliggende straten en pleinen.
Dit wat de kinderen van groep 3 geleerd hebben:
“Afval mag je niet zomaar op de grond gooien. Dat is niet goed voor het milieu. Je moet je afval
voortaan opruimen. Het duurt wel een jaar voordat een bananenschil verdwenen is. Een blikje duurt
zelfs wel 50 jaar! En plastic verdwijnt helemaal niet! Als je ze in de zak voor plastic stopt, kunnen er
wel weer nieuwe dingen van gemaakt worden. Je moet goed lezen hoe je afval moet scheiden. Glas
hoort in de glasbak en batterijen horen in de batterijenbak. Papier hoort in de oud-papier doos. Voor
plastic flessen krijg je geld als je ze terugbrengt naar de winkel”.
Op 24 en 25 maart hebben alle kinderen van Sterrenrijk deelgenomen
aan de Zwerfvuil-Opruimactie en de eretitel 'Supporter van Schoon’
verdiend voor hun bijdrage aan een schone en prettige buurt. Iedere
groep heeft een deel van onze wijk voor zijn rekening genomen. Met
handschoenen, knijpers en vuilniszakken zijn de leerlingen op pad
gegaan om stoepen en plantsoenen te ontdoen van zwerfafval. Er werd
zelfs een kinderwagen tussen de struiken vandaan
gehaald!
Zo hebben we prachtig in de praktijk gebracht en
aan iedereen laten zien wat we in de klas geleerd
hebben over afval en “hou je omgeving schoon!”

Welkom terug, ouders!
In de coronaperiode vonden oudercontacten noodgedwongen ‘op afstand’, via telefoon of
‘Teams’ plaats. Nu de meeste maatregelen afgeschaft zijn, hebben we voor de
oudergesprekken van maart de ouders weer op school kunnen uitnodigen. Dat praat voor
iedereen fijner. Ook konden er weer hulpouders
ingeschakeld worden, bijvoorbeeld bij de
zwerfvuil-opruimactie in de wijk. Wij zijn er blij
mee: goed contact met ouders vinden wij
namelijk
essentieel
voor
een
goede
ontwikkeling van de leerlingen.
Dat geldt ook voor een rustige leeromgeving.
Daarom vragen we aan ouders om onder schooltijd
zo min mogelijk in het gebouw te komen. Een
vergeten lunch of gymschoenen kunnen
bijvoorbeeld afgegeven worden bij conciërge Roel.
Hij zorgt dan dat de spullen bij het kind
terechtkomen. Ook als u een ziek kind komt ophalen, moet u zich bij hem melden: hij haalt uw
kind dan op in de klas. Zo zorgen we voor zo min mogelijk afleiding en verstoring voor de
kinderen en een rustige leeromgeving. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Schoolfotograaf op 19 mei
Op donderdag 19 mei komt de schoolfotograaf naar school
om weer mooie foto’s te maken van de leerlingen. Hij maakt
dan klassenfoto’s en individuele foto’s. Ook
broertjes/zusjesfoto’s worden gemaakt van de kinderen
die bij ons op school en in onze peutergroepen zitten.
Wilt u niet dat uw kind op de klassenfoto komt, dan moet
u dit even aangeven bij de leerkracht. We vragen u om uw
kind hier ook zelf over te informeren en op voor te bereiden.

Onderwijsassistent Arzu stelt zich voor
Arzu is mijn naam en tijdelijk ga ik de juffen van groep 3 en 4 bijstaan.
Koken en sporten zijn mijn hobby's en ik hou van acties.
Ik woon in België, maar ik ben niet Belgisch.
Mijn vier zoons hebben me pedagogisch doen verrijken, daarom zal ik me
over de kindjes van groep 3 en 4 goed kunnen ontfermen.
Met mijn SPH achtergrond heb ik de moed, dus dat komt goed.
Hartelijke groet,
Arzu

Fantasierijk: creativiteit, kunst en culturele vorming
Sinds dit schooljaar zijn we aangehaakt bij het kunst- en
cultuurprogramma Eigenwijs van De Domijnen in Sittard. Samen
met cultureel experts zijn we bezig om onze visie op cultuureducatie
en de invulling van Fantasierijk verder te ontwikkelen.
Na de meivakantie starten we met een beeldend project waarbij het
thema is: de impact van de coronacrisis. Iedereen heeft de gevolgen
van de coronacrisis op een andere manier ervaren en 2 jaar corona
heeft heel wat veranderd en met ons gedaan. Op het leven van jonge
kinderen is twee jaar heel veel. Met hun ervaringen gaan we
beeldend aan de slag in alle groepen, onder leiding en begeleiding
van cultureel experts van De Domijnen, samen met onze eigen
leerkrachten.
In de week voor de zomervakantie hopen we u dan te kunnen
uitnodigen voor een tentoonstelling van alle werken.

Ouderbijdrage
Heeft u nog niet (alles) betaald, wilt u dit dan nu zo snel
mogelijk voor ons in orde maken? Voor kinderen van de
groepen 1 en 2 is dit € 27,50 en voor de kinderen van groep
3 t/m 8 € 35,-.
Graag overmaken op NL 61 INGB 00 00 92 59 51 t.n.v.
Oudervereniging Sterrenrijk. Zet er altijd de naam en klas
van uw kind bij, zodat wij het correct kunnen plaatsen.

Extra activiteiten in april
• Pasen - 14 april
De paasviering vindt plaats op donderdag 14 april. De kinderen krijgen rond 10 uur op een mooi
servetje een gekookt, fraai gekleurd ei, een paaskoekje en een chocolade eitje. U kunt gerust
nog iets kleins meegegeven als 10 uurtje, zeker wat te drinken. Ook dit jaar worden de
paaseieren geschonken door Janno; u vindt zijn kraam elke week op de Geleense markt.
De kleutergroepen doen een speurtocht in het gebouw en op de pleinen, de overige groepen
hebben paasactiviteiten en -spellen in de klas. We gaan eieren kuppen en paaseieren zoeken.
Wie vindt het gouden ei? Op vrijdagmiddag wordt er weer geknutseld met als thema Pasen.

• Smart&Fit week – 11 t/m 15 april (data onder voorbehoud)
Een gezonde leefstijl aanleren op jonge leeftijd is een goede voorbereiding op een gezonde
leefstijl als volwassene. Als je gezond leeft, heb je daar -nu en later- profijt van. Bij kinderen staat
''gezond zijn'' ook in verband met zich fijn voelen en goede prestaties op school.
Smart&Fit is een programma voor iedereen! Kinderen van de basisschool komen voor, na én
tijdens schooltijd in aanraking met wat een gezonde leefstijl inhoudt en ook ouders en leraren
leren meer over onderwerpen als gezonde voeding, bewuste keuzes en sport en bewegen. Dat

gebeurt o.a. met het sportief opstarten van de schooldag, gastlessen, klassenopdrachten en
thuisopdrachten voor de groepen 1 tot en met 8. Samen gaan we aan de slag met stappentellers,
drankenborden, beweegdagboeken en gruitmeters. Leuk en leerzaam tegelijk!
Wat gaan de kinderen nog meer doen?
The Daily Mile: we beginnen de schooldag sportief met een dagelijks beweegparcours
Pauzespelen om de pauzes nog sportiever en leuker te maken.
Klassenopdrachten met de leerkracht
Gezonde gastles van de meesters en juffen van Ecsplore.
Quiz die de kennis van kinderen én ouders test over sport, bewegen en gezonde voeding.
Sportkrant voor thuis, om samen bezig te blijven met de thema's van Smart&Fit (en de
voetballers van Fortuna Sittard dragen hieraan ook hun steentje bij!).

• Verkeersproject voor de bovenbouw: RIJ MONO – 4 en 5 april
Uit recent onderzoek is gebleken dat (ondanks het risico van een boete van €100) tóch nog 36%
van de fietsers tussen de 12 en 23 jaar onderweg op de fiets regelmatig hun mobiel gebruiken
om te bellen en/of berichten te lezen of te versturen. Tot deze leeftijdscategorie behoren ook de
kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs en dus ook de leerlingen die binnenkort
de overstap van groep 8 naar het VO zullen maken. Vandaar dat we besloten hebben dit op
onze school in de groepen 7 en 8 stevig onder de aandacht te brengen.

Onderweg bellen verdubbelt namelijk het risico op een ongeval, onderweg een tekst lezen of
typen vergroot die kans nog eens met factor 6! Het doel van de MONO-campagne is om te
zorgen dat minder fietsers en automobilisten hun sociale media gebruiken tijdens het rijden en
te zorgen dat anderen, als ze weten dat iemand onderweg is, even geen berichten stuurt.
Op maandag 4 en dinsdag 5 april volgen de groepen 7 en 8 op school MONO-gastlessen. Elke
gastles duurt twee uur en wordt gegeven door een campagneteam met ervaren voorlichters. De
kinderen gebruiken tijdens de gastles hun mobiele telefoon, die ze voor deze gelegenheid mee
naar school mogen nemen.

• Koningsspelen 2022 - 22 april
Op vrijdag 22 April, de laatste schooldag voor de meivakantie, vieren we samen op school
Koningsdag. Het thema is “Voel je fit”. Met behulp van deze link kunnen jullie thuis het
bijbehorende lied oefenen: Zing en dans (koningsspelen.nl)
De dag wordt feestelijk geopend met het Koningsontbijt in je
klas, dus je hoeft niet thuis te ontbijten. Wel moet je een
bordje, beker en bestek meenemen.
De dag staat verder in het teken van sportieve activiteiten. We
brengen jullie binnenkort hiervan via ISY verder op de hoogte.
Het plein zal op deze feestelijke dag worden versierd en de
kinderen mogen gekleed in oranje of in rood-wit-blauw naar
school komen. Zorg er wel voor dat dat een sportieve outfit is.
En neem gymschoenen mee, want bewegen is gezond en dat
gaan we op deze dag veelvuldig doen!

Vrije dagen in april en mei
➢
➢
➢
➢

Woensdag 6 april is de school gesloten vanwege een studiedag voor het team
Tweede Paasdag: maandag 18 april
Meivakantie: van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
Hemelvaartsvrij: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

Vooraankondiging kamp en schoolreis (juni)
Heerlijk om de data van het schoolverlaterskamp en het schoolreisje te kunnen delen, zonder
allerlei ‘mitsen en maren’ . Hierbij de planning:
➢ 1 t/m 3 juni: kamp groep 8
➢ 30 juni: schoolreisje groep 1 t/m 7

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@triadescholen.nl

