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Informatieavond 14-9
Website bijgewerkt: zie www.bssterrenrijk.nl
Jubileumjaar: Sterrenrijk wordt 10 jaar!

Welkom terug!
Aanstaande maandag, 5 september, openen we om 8.20 uur weer
onze schoolpoorten. We hopen iedereen weer verkwikt en in goede
gezondheid terug te zien.
Om 8.30 uur starten we in alle groepen met ons programma. Naast veel
aandacht voor de kernvakken staat in deze eerste periode het project
“Geluksvogels” centraal: een mooi programma over je gelukkig voelen
en omgaan met emoties. Tijdens de informatieavond voor ouders op 14
september, hoort en ziet u meer hierover.

We wensen iedereen een heel goede start!
Poorten en pleinen
De leerlingen van groep 1 t/m 3 maken gebruik van de poort aan de Hegstraat. Ouders
kunnen hun kind op het plein tot aan de trappen begeleiden bij het brengen en ophalen. Op uw
kind wachten aan het eind van de schooldag kan ook op het benedenplein, maar komt u dan
alstublieft niet al te vroeg.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van de poort aan de Molenstraat. We vragen
ouders om buiten de poorten afscheid te nemen en het kind daar ook weer op te wachten. Dit
stimuleert de zelfstandigheid van kinderen en het blijft het rustig rondom het schoolgebouw.
Het onderbouwplein en bovenbouwplein zijn verbonden via een paadje. Het tussenhekje is
tijdens schooluren altijd geopend. Uiteraard kunt u dit paadje gebruiken als u van het ene naar
het andere plein moet of de andere ingang moet gebruiken.
Op tijd komen is ontzettend belangrijk voor een rustige schooldag: mogen we op u rekenen?

Gymrooster
De leerkrachten bespreken maandag met hun klas op welke dagen de kinderen de gymspullen
moeten meenemen. Maandag aanstaande is er nog geen gymles.

Informatieavond in de klas van uw kind - 14 september
Tijdens de ouderinformatieavond krijgt u alle informatie over komend schooljaar en kunt u
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en met de andere ouders. Gebruik de
bijeenkomst ook om contactgegevens uit te wisselen met andere ouders; wij mogen die als
school namelijk niet delen. Ook kunt u rondkijken in de klas, want daar wordt de informatieavond gehouden.
Om het mogelijk te maken dat ouders met meerdere kinderen in verschillende groepen de
informatiebijeenkomst kunnen bezoeken, werken we met 2 verschillende tijden. Ondanks dat
kan het zijn dat u toch een keuze zult moeten maken welke bijeenkomst u bezoekt. We rekenen
erop dat we van elke leerling minimaal 1 ouder op de informatieavond mogen begroeten.
Lukt dit niet, dan kunt u zich afmelden bij de leerkracht.
18.30 – 19.15 uur
19.30-20.15 uur

Informatie in groep 1 en 2
Informatie in groep 5, 5/6 en 6
Informatie in groep 3 en 4
Informatie in groep 7 en 8

Klassenouders
Wilt u dit jaar klassenouder worden in de klas van uw kind, dan kunt u dat aangeven bij de
leerkracht.

Sterrenrijk bestaat 10 jaar!
En daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden!
We vertellen nog niet te veel, maar……
noteert u alvast de datum van het schoolfeest? Woensdag 10 mei !

Praktische informatie
➢ Verkeersmaatregelen rondom de school
Op alle scholen is er rond start- en eindtijd een verkeerspiek. Logisch, dan verzamelen
zich ineens 220 kinderen en ouders zich als weggebruikers in dezelfde straat/straten. We
vragen daarom om zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Komt
u toch met de auto, parkeer deze dan iets verderop in de wijk en niet in de straat. Zo
houden we ruimte en overzicht en dat is goed voor de veiligheid van onze kinderen.
➢ Vakleerkrachten:
o Gymnastiek: dit schooljaar hebben alle klassen (1 t/m 8) weer 2x in de week
gymnastiek, waarvan 1x les van onze vakleerkracht Niels. De kinderen kennen
hem al vanwege zijn eindstage van vorig jaar.
o Bewegen op muziek: de groepen 1 t/m 3 krijgen dit jaar 1x in de week een les
‘bewegen op muziek’ van vakleerkracht Chiara. Zij was al leraar kinderdans en
heeft daarnaast afgelopen jaar haar PABO-diploma gehaald, waarvoor ze haar
eindstage bij ons liep. Op maandag en dinsdag is Chiara leerkracht in groep 5 en
op woensdag is ze in de groepen 1 t/m 3 met mooie lessen ‘bewegen op muziek’.
o Muziek: de groepen 4 t/m 8 krijgen dit jaar op vrijdag muziekles van vakleerkracht
Niels. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vorig jaar al kennisgemaakt
met de afwisselende en actieve muzieklessen van Niels.
o Dramatische expressie: dat staat dit jaar centraal in Fantasierijk. Alle groepen
bezoeken een voorstelling en/of krijgen een workshop van een vakleerkracht
‘dramatische expressie’.
➢ Overblijven met Brood&Spelen
De meeste overblijfkrachten zijn hetzelfde als vorig jaar, dus de kinderen kennen hen en
zij kennen de kinderen; dat geeft meteen een vertrouwd gevoel. Inschrijven kan alléén
online op www.broodspelen.nl
➢ Schoolgruiten
Sterrenrijk is een “gruitenschool”, wat betekent dat we aandacht
hebben voor gezonde voeding. “Gruiten” is een samentrekking
van “groente en fruit eten”. Omdat gezonde voeding zo
belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, stimuleren wij
het dagelijks eten van groente en fruit.
Woensdag en donderdag zijn onze vaste ‘gruitendagen’: op
die dagen verwachten we dat alle kinderen groente en/of fruit
meenemen voor in de pauzes (geen ‘verwerkte producten’ als
“knijpfruit” of fruitmoes). “Zien eten, doet eten” gaat daarbij
zeker op: kinderen die thuis niet snel voor fruit of groente kiezen
of die aangeven dat ze het niet lusten, eten op school meestal
wel gewoon fruit en groente mee. Zo werken we samen aan een
gezonde leefstijl.
➢ Traktatiebeleid ongewijzigd: jarige kinderen mogen de koektrommel van de klas vullen
en gaan daarmee rond op hun verjaardag. Welke koekjes in de trommel mogen, hoort u
tijdens de informatieavond. Is uw kind in de vakantie jarig geweest of nog voor 14
september, neemt u dan even contact op met de leerkracht?

Website Sterrenrijk bijgewerkt: zie www.bssterrenrijk.nl
De website is weer bijgewerkt voor het nieuwe jaar. U vindt hier alle informatie over de school
en de jaarkalender met alle activiteiten die nu bekend zijn. Ook de algemene
overheidsrichtlijnen van de Leerplichtwet voor bijzonder verlof vindt u via onze website,
evenals de aanvraagformulieren. Wij houden ons aan deze richtlijnen. Past uw verlofaanvraag
binnen de wettelijke richtlijnen , vult u dan het formulier in en stuur dit minimaal 6 weken
tevoren naar: ellenreijners@triadescholen.nl

Inschrijf-ochtend 3-jarigen: 21 september
Op woensdag 21 september is er een inschrijfochtend. Is uw kind 3 jaar en nog niet
ingeschreven? Dan zien we u graag om 9 uur in de hal voor alle verdere informatie.

Sterrenrijk op Facebook
Wij zijn te vinden op Facebook onder de naam ‘Sterrenrijk Geleen’. Onze
profielfoto is zoals de afbeelding hiernaast.
Let op: er is ook nog een oude versie in omloop. Omdat we de bron niet
meer kunnen traceren, kan deze oude FB-pagina niet verwijderd worden.
Heeft u voor ons de gouden tip? U herkent de verouderde FB-pagina aan de
oude info en het logo met een zwarte achtergrond.

Vakanties en vrije dagen
Het vakantierooster en de jaaragenda met onze activiteiten van dit schooljaar vindt u op onze
website: www.bssterrenrijk.nl

Ouderbijdrage 2022-2023
Voor de extra activiteiten die wij organiseren zoals bijvoorbeeld feesten, uitstapjes, sportdag,
schoolreis en kamp vragen we elk jaar een vrijwillige
ouderbijdrage. Voor deze activiteiten bestaat geen enkele
bekostiging vanuit overheid of bestuur; we zijn dus volledig
afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage.
Eind september ontvangt u van ons een toelichting, een
overzicht van besteding en het verzoek om deze te betalen.
Voor de groepen 1-2 gaat het om € 27,50 per jaar,
voor de groepen 3 t/m 8 om € 35,- per jaar.
Voor groep 8 geldt daarnaast nog een aanvullend bedrag voor
het meerdaagse schoolkamp: u wordt hier later nog over
geïnformeerd.

Re(d)actie: u kunt terecht bij Ellen Reijners (directeur), bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag,
per telefoon 046-4746016 of per mail ellenreijners@triadescholen.nl

