
 

 

Nieuwsrijk  

Juli 2022  
Nieuwsbrief voor ouders en kinderen van  

  

 

Schoolfeest met Kunstroute: 14 juli van 16.30 tot 19.00 uur 
Wat zijn we blij dat we na 2 coronajaren weer een feestelijke eindejaars-activiteit voor alle 
ouders/verzorgers en leerlingen kunnen organiseren!  
Het team geeft daar samen met de oudervereniging invulling 
aan op het schoolplein (bij slecht weer in het schoolgebouw).  

Als u de kunstroute volgt, komt u onderweg allerlei leuke 

activiteiten tegen voor u en de kinderen en ook kraampjes 
waar u eten, drinken en tweedehandsspulletjes kunt kopen 
en gezellige plekken om bij te kletsen met ouders en 
teamleden. Ook stallen we de gevonden voorwerpen uit: 
misschien vindt u wel iets terug van uw kind? 

Wat is er allemaal te doen en te beleven:  
➢ Kunstroute: bekijk en bewonder de kunstwerken die onze leerlingen hebben gemaakt 

over de coronaperiode. Alle groepen hebben prachtige dingen gemaakt: de route voort 
langs alle werken  

➢ Open podium: geniet van de dans- en muziekoptredens van onze leerlingen op het open 

podium op het schoolplein 

➢ Tombola met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door winkeliers uit de buurt 
➢ Grabbelton voor de kinderen 
➢ Boekenkraampjes en schoolplaten: snuffel tussen de boeken, wandplaten en andere  

spullen die Sterrenrijk opruimt en tegen een vriendenprijsje aanbiedt (neem kleingeld mee!)   

➢ Spelletjes voor de kinderen: op de route staan diverse spelletjes opgesteld zoals 

blikgooien, vier op een rij, sjoelen, ringwerpen en zaklopen 

➢ Glittertattoos: kinderen kunnen gratis een “glittertattoo” laten zetten   

➢ Eten, drinken en gezelligheid: u kunt iets te eten en te drinken kopen bij de kraampjes. 

NB. Tijdens een kinderfeest/schoolfeest schenken we natuurlijk geen alcohol.  
We hopen u allemaal te mogen ontmoeten tijdens ons schoolfeest op donderdag 14 juli! 



 

 

Uitslag schoolbelevingsonderzoek ouders en leerlingen 
In april hebben we via “Scholen op de Kaart” online tevredenheidsonderzoeken afgenomen 
onder leerlingen en ouders. De uitslagen zijn inmiddels binnen.  
 

 
Van onze leerlingen deed 92% mee en zij 
gaven Sterrenrijk het gemiddelde 

rapportcijfer van 8,3   

 
 
 
 

 
Op alle vragen scoorde Sterrenrijk hoger dan het landelijk gemiddelde, behalve bij de vraag 
“Vind je de regels op school duidelijk?”: een 8,1 voor ons (tegen een 8,5 landelijk). Het hoogste 
cijfer, een 9,4 voor ons (tegen een 8,8 landelijk), was er voor de vraag: “Helpt je juf of meester je 
goed als dat nodig is?”. We zijn blij met deze mooie blijk van waardering door onze leerlingen en 
nemen natuurlijk de uitslagen mee in ons beleid. Zo zullen we als team heel goed kijken hoe we 
onze regels nog duidelijker voor de leerlingen kunnen maken. De rapportage kunt u 
terugvinden op de website “Scholen op de Kaart” bij Basisschool Sterrenrijk Geleen 
(6161CV).   
 
Van de ouders deed slechts 36% mee aan het tevredenheidsonderzoek. Dat ligt ruim onder 
de norm voor een betrouwbaar onderzoek en een valide uitslag. Hiermee is de uitslag niet 
representatief en derhalve kunnen er geen conclusies aan verbonden worden. 
We bedanken de ouders die wel hebben deelgenomen voor hun bijdrage.   
 

Oudergesprekken en rapport   
Tot en met 13 juli vinden de oudergesprekken 
plaats voor alle ouders/verzorgers met kinderen 
in groep 1 t/m 7. De brede ontwikkeling van elk 
kind komt aan bod, de leerkrachten kijken met 
u terug op het afgelopen schooljaar en blikken 
vooruit naar volgend schooljaar. We 
verwachten van elk kind minimaal 1 
ouder/verzorger op gesprek. U kunt intekenen 
voor de gesprekken via ISY. Het rapport gaat 
mee naar huis op 14 juli en verwachten wij voor 
de zomervakantie weer terug op school.  
 



 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7: 30 juni 
Donderdag 30 juni, de dag dat deze Nieuwsrijk in uw mailbox 
verschijnt, is ook de dag van ons schoolreisje naar PeeWee (groep 1-
2) en Toverland (groep 3 t/m 7). Onze 8e groepers draaien een dag 
mee op een middelbare school. Natuurlijk zijn er nog geen mooie 
opstellen of verslagen over vandaag voor deze Nieuwsrijk, maar uw 
kind is vast thuisgekomen vol enthousiaste verhalen!   
 
Musical en afscheid groep 8 : 18 juli    
Op maandag 18 juli voeren onze schoolverlaters 2x hun musical op in het Plenkhoes. De 
middagvoorstelling is voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. De avondvoorstelling is voor 
ouders en familieleden: hiervoor kunnen zij kaartjes kopen. Meer informatie voor de ouders van 
de schoolverlaters volgt via de leerkrachten en via ISY.    
Op de allerlaatste basisschooldag van groep 8, 22 juli, zwaaien we hen natuurlijk uit met de 
hele school om 11.45 uur. De 8e groepers zijn iets eerder klaar dan de rest van de school (12.00 
uur) zodat alle andere kinderen nog tijd hebben om de laatste spullen te verzamelen in hun klas.  
 

Groepen, leerkrachten, leerlinglijsten, wisselmiddag 
Op dit moment is nog niet alles vastgesteld t.a.v. het nieuwe schooljaar. Zo zijn de 
leerkrachten Janneke en Niels op dit moment nog bezig met afstuderen en weten we nog niet 
precies welke ondersteuners wanneer werken. En ook de dagen waarop gymnastiek gegeven 
wordt door de vakleerkracht van Ecsplore, worden nog bepaald. 
In onderstaand overzicht ziet u wat op dit moment (30 juni) bekend is over de bezetting volgend 
schooljaar. Op dinsdag 12 juli is er wisselmiddag en draaien de kinderen in hun nieuwe klas, 
met hun nieuwe leerkracht en misschien wel nieuwe klasgenootjes. Ze krijgen die dag een lijstje 
met namen van hun klasgenootjes mee. Vanwege de privacywet mogen wij geen andere 
gegevens delen van de kinderen dan hun voornaam: heel onhandig, maar het is echt niet anders. 
Benadert u dus vooral de zelf de ouders van nieuwe speelkameraadjes voor hun gegevens. 

Groep Leerkracht 1 Leerkracht 2 Vaste ondersteuner 
Instroom Start rond 1-1-2023  Leerkracht(en): n.n.b.  

1 Kim (ma-di-do) Ruth (wo) Hannan, Anita 

2 Ruth (ma-di) Gaby (wo-do-vr ochtend) Hannan, Manuela 

3 Monique (ma-vrij ochtend) Bianca (di-wo-do) Janine 

4 Nicole (ma-di) Wendy (wo-do-vr ochtend)  

5 Chiara (ma-di) Marijke (wo-do-vr)  

5/6 Joshi (ma t/m vr)   

6 Gaby (ma) Roy (di t/m vr)  

7 Yvonne (ma-di)  Esther (wo-do-vr)  

7/8 Meike (ma-di-do-vr) Alex (wo)  

8 Steffie (ma-di-wo) Denise (do-vr)  

Gymnastiek Vakleerkracht Ecsplore   

Conciërge  Roel (ma t/m vr)   

Onderwijsco. Alex (ma-di-wo midd, do)   

Directeur Ellen (di t/m vr)  Meike (wo) 



 

 

Afscheid van teamleden 
Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook 
afscheid van een aantal teamleden:  
Leerkracht Inge van groep 4 gaat met vervroegd 
pensioen, na 4 schooljaren op Sterrenrijk. Zij viert 
op dinsdag 19 juli haar afscheid in de klas.  
Leerkracht Anke heeft afgelopen jaar vervangen in 
groep 5 en groep 8 en neemt afscheid op 22 juli. Zij 
gaat na de zomervakantie fulltime aan de slag op 
een van de andere Triadescholen. 
Leerkracht Anca heeft afgelopen jaar veel 
vervangen in groep 5/6 en geholpen in groep 4. Zij 
gaat na de zomervakantie aan de slag op een van de 
andere Triadescholen en blijft daarnaast ook nog 
werkzaam in de vervangerspool.  
Onderwijsassistent Bovenbouw Alessia en 
onderwijsassistent Middenbouw Arzu nemen 
afscheid op 22 juli: zij beginnen allebei na de 
zomervakantie aan een studie.  
Onderwijsassistent Onderbouw Lisa neemt 
afscheid op 22 juli: zij gaat haar derde jaar op de 
PABO in en is daarom beperkt beschikbaar.  
Al deze teamleden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze 
leerlingen en we nemen feestelijk en dankbaar afscheid van hen, als team en in de klassen. 
Wilt u daarnaast als ouder nog een speciale blijk van waardering geven aan een van hen, neemt 
u dan even contact op met de (duo-)leerkracht van uw kind?   

 
Gefeliciteerd! 

➢ Chiara en Lisette:  zij deden bij ons hun stage en zijn allebei afgelopen week geslaagd, 
respectievelijk voor de PABO en als onderwijsassistent. Proficiat allebei! Chiara start 
volgend jaar als leerkracht in groep 5, naast leerkracht Marijke. Heel veel succes alvast!  

➢ Leerkracht Meike van groep 7/8: zij trouwde op 10 juni met haar Pim en natuurlijk was 
ook haar klas aanwezig bij deze mooie dag!  

 
 
 



 

 

Sportdag 2022: leerlingen van groep 5/6 doen verslag  
❖ Door Angela: 

Op donderdag 23 juni 2022 hadden we sportdag in Sittard van Ecsplore. Het was heel leuk. We 
gingen heel veel dingen doen we hadden ook pauze. Toen ik thuis kwam was ik heel erg moe. 

Het leukst was voetbal  en frisbee . 
Bij de pauze gingen we eten, we hebben heel veel gedeeld met het eten. Daarna gingen we met 
water spelen en ik was helemaal nat. Het was ook heel warm, ik was helemaal kapot. 
Ik was wel 1 keer gevallen, dat viel wel mee met de pijn.  

 
❖ Door Jans: 

Donderdag 23 juni 2022 
Sportdag Ecsplore Sittard 
Sportdag vind ik zelf een van de leukste dagen van het schooljaar. 
We waren met de hele klas samen, we hadden een blaadje met allerlei soorten oefeningen. 
Er waren veel en goede pauzes, want je moest veel drinken met het weer, ze gaven er ook echt 
veel aandacht voor. 
Ik vond dat ze het goed deden! 
De groepen waren ook verdeeld over de velden, 
Groepen 3,4 en 5 moesten op het atletiekveld. En de groepen 6,7 en 8 op de hockeyvelden. 
Je mocht natuurlijk ook iets overslaan of ernaast zitten, als je het echt te benauwd had. 

Er waren veel scholen bij elkaar, soms deed de juf mee. 
En een keer hadden we zelfs 1 uur en 15 min pauze 
Je mocht ook als je echt geen zin had of te moe was naar de banken in de 
schaduw en de andere mochten gewoon mee doen. We begonnen om 9:00 

en het eindigde om 15:00. 

 
 

❖ Door Joey: 

Ik (Joey) had het super erg naar mijn zin en daar waren 

echt super veel activiteiten, zoals: voetbal, knotshockey, ravenjacht, tikspellen en nog veel 

meer! Ik vond voetbal en tikspellen het leukst! We hadden veel pauzes waar ik blij mee was... 

maaaaaaaaaaaaar het was wel lekker warm, zodat we een water gevecht konden houden!!! 

 

❖ Door Mase:  
23 juni donderdag 2022 hadden wij een sportdag in Sittard van Ecsplore 
Het was leuk we deden bijvoorbeeld voetbal en we hebben ook met bamboe mogen bouwen. 
Je moest zelf iets bedenken en maken met bamboe.  
We gingen ook nog met een frisbee gooien. 

Leuk he 10/10 en ook nog knotsbal hockey. Het was leuk       en we deden een marathon, cool 

he? 
  



 

 

Bag2School Opbrengst 
De inzameling van juni heeft het mooie bedrag van € 413,70 voor onze school opgeleverd: 
nogmaals allemaal onze hartelijk dank voor uw textiele bijdrage!  

 
Bedankt MR, oudervereniging en hulpouders  
Wij bedanken alle ouders hartelijk die ons afgelopen jaar weer 
belangeloos hebben geholpen voor hun bijdrage. Zonder jullie 
hulp en inzet zouden wij niet zo’n mooi jaar hebben gehad en 
waren veel activiteiten voor onze leerlingen niet mogelijk 
geweest.  
Wilt u volgend schooljaar ook helpen? U kunt zich nog 
opgeven voor onze hulpouder-pool via de oudervereniging: 
ovbssterrenrijk@outlook.com  

 
Zomervakantie     

✓ De zomervakantie start op vrijdag 22 juli om 12 uur.  
✓ Op maandag 5 september om 8.20 uur openen we 

weer onze deuren.  
 

We wensen iedereen een heerlijke zomervakantie! 

 

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             
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