Beste ouder(s) en verzorger(s),
We gaan nu alweer zes weken naar school. Voor de school zijn dit hectische weken geweest. Een opstart
van het schooljaar is voor leerkrachten altijd een drukke periode waarin veel moet gebeuren. Corona maakt
het er allemaal niet makkelijker op. Het maakt dat we veel moeten ‘omdenken’. Niet denken wat kan
allemaal niet, maar op welke manieren kunnen dingen wel. Dat vergt veel denkwerk en overleg naast het
reguliere werk. Daarnaast brengt ook afwezigheid van leerkrachten het nodige extra werk met zich mee.
Gelukkig mogen kinderen met neusverkoudheidsklachten inmiddels wel weer naar school, maar dit geldt
niet voor de leerkrachten. Zodra zij (verkoudheids)klachten hebben, mogen zij niet op school komen. De
afgelopen weken is dit in meerdere groepen al aan de orde geweest. Gelukkig hebben we tot dusver nog
steeds een oplossing kunnen vinden. Soms was er toch nog een invalleerkracht beschikbaar, soms heeft een
part time werkende collega extra gewerkt of konden we het op een andere manier intern oplossen. We
kunnen natuurlijk op onze vingers natellen dat we in de komende periode gaan meemaken dat dit niet
meer gaat lukken en dat we u moeten berichten dat uw kind thuis moet blijven.
Hoe we hiermee omgaan leest u verderop in dit Sterrennieuws. We hopen natuurlijk van harte dat het niet
vaak gaat gebeuren dat een groep thuis moet blijven. Maar we kunnen niet voorzien wat de komende
periode voor ons in petto heeft. Het is goed om er met elkaar bewust van te zijn dat het een onstuimig
najaar kan gaan worden als we kijken naar de huidige Corona-ontwikkeling. Wij zullen ons best doen om er
binnen de school voor te zorgen dat we de richtlijnen vanuit de overheid goed naleven ten behoeve van de
veiligheid van uw kinderen en ons personeel. Maar bovenal blijven we ons natuurlijk focussen op het geven
van goed onderwijs aan de kinderen. We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en Amanda Kuiper-van der Laan
Directie IKC Het Sterrenschip

Thuisblijfregels leerlingen
Via MijnSchool hebben wij u deze week geïnformeerd over de wijziging m.b.t. thuisblijfregels voor
leerlingen. Hieronder nog even de afspraken op een rij:
 Heeft een kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn of bekende
hooikoortsklachten), dan mag hij of zij naar de kinderopvang of basisschool. Het kind hoeft niet
getest te worden op Covid-19. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die Covid19 heeft. Als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is, dan moet het kind wel
thuisblijven.
 Heeft het kind andere klachten die bij Covid-19 kunnen passen, zoals benauwdheid, hoesten (meer
dan incidenteel), dan moet het kind thuisblijven tot hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Het kind hoeft
niet te worden getest op Covid-19, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met uw
huisarts.
 Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. Als
iemand in het huishouden positief is getest op Covid-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.

Afwezigheid leerkracht en (t)huiswerk voor kinderen
Zoals eerder gemeld, moet een leerkracht bij klachten thuisblijven. We nemen deze afspraak serieus
omdat we willen voorkomen dat leerkrachten elkaar of kinderen besmetten. Maar een leerkracht kan
natuurlijk ook gewoon echt ziek worden.
In geval van afwezigheid van een leerkracht hanteren we de volgende afspraken:
- We kijken eerst of er een invalleerkracht beschikbaar is of een eigen collega die bereid is om extra
te werken.
- Indien er geen vervanging voor de groep beschikbaar is, vangen we in principe de groep de eerste
dag op. Hierbij kan het voorkomen dat de groep wordt verdeeld over andere groepen of (indien
mogelijk) dat de leerkracht van thuis uit opdrachten/instructie geeft aan de groep. Dit laatste kan
alleen als er intern iemand beschikbaar is die bevoegd is om toezicht te houden in de klas.
- Als er de tweede dag nog geen vervanging beschikbaar is, zullen we u aan het eind van de eerste
dag middels MijnSchool vragen de kinderen thuis te houden. Er zal dan (t)huiswerk voor de
kinderen beschikbaar zijn. Hierover leest u verderop meer.
- Het zou in de komende periode kunnen voorkomen dat voor meerdere groepen op dezelfde dag
geen invalkracht beschikbaar is. We kunnen dan de situatie krijgen dat het onmogelijk is om alle
kinderen van betreffende groepen over andere groepen te verdelen of om intern oplossingen te
vinden.
In dit geval zullen we als eerste de ouders van kleutergroepen vragen of het mogelijk is dat zij
vanwege de noodsituatie die dag hun kind thuis kunnen opvangen. De leerkrachten van groep 1/2
treffen dagelijks veel ouders op het plein bij het brengen van hun kind. Op deze wijze lukt het dan
misschien om één leerkracht “vrij te spelen” die elders in de school bij kan springen. Dit gebeurt
alleen als er geen andere opties zijn.
In een extreme noodsituatie zullen we wellicht wel dezelfde dag aan u moeten vragen of het
mogelijk is dat uw kind dezelfde dag thuis opgevangen kan worden.
We hopen werkelijk dat dit ons bespaard zal blijven.
(T)huiswerk voor leerlingen
Het kan voorkomen dat leerlingen langere tijd niet naar school kunnen bijv. door klachten als veel hoesten.
Als het kind niet echt ziek is, is het waarschijnlijk wel in staat om thuis schoolwerk te maken om niet
achterop te raken.
En zoals hierboven geschetst, kan het voorkomen dat een hele groep kinderen thuis moet blijven omdat er
geen invalleerkracht beschikbaar is. Voor deze situaties hebben wij digitaal schoolwerk en instructies
beschikbaar voor kinderen. Zodra dit aan de orde is, zal bij voorkeur de eigen leerkracht maar indien nodig
een andere leerkracht u laten weten hoe en waar u en uw kind het digitale schoolwerk kunnen vinden. Dit
bericht ontvangt u in ieder geval de tweede dag nadat uw kind thuis is, maar daar waar mogelijk wordt u al
de eerste dag hierover geïnformeerd.
Op deze wijze kunnen kinderen dan toch onderwijs op afstand krijgen om achterstanden te voorkomen.
Trakteren
De eerste kinderen hebben hun verjaardag al gevierd in de klas. We zijn blij om te zien dat er veel gezonde
traktaties worden uitgedeeld. We willen nog wel even onder de aandacht brengen dat een kleine traktatie
genoeg is. Heel soms gebeurt het nog dat er een ongezonde traktatie is. Dat vinden we erg jammer. Deze
ouders willen we vragen om in het belang van alle kinderen hier rekening mee te houden.
Luizencontrole
Omdat ouders de school nog niet in mogen, kunnen de controles van het kriebelteam niet plaatsvinden.
Wilt u daarom zelf uw kind goed controleren? Mocht u neten/luizen vinden, wilt u dit dan doorgeven aan
de leerkracht? Dan kunnen we een brief uitdoen naar alle ouders van de betreffende groep om hun kind
extra te controleren. Wanneer u hoofdluis heeft geconstateerd is het belangrijk om allereerst uw kind te
behandelen met een anti-luizenmiddel om vervolgens gedurende langere tijd de haren goed te kammen
met een netenkam.

Het nieuwe schooljaar is alweer gestart en zo ook de voorbereidingen voor de verschillende
schoolactiviteiten. In overleg met de directie zal per activiteit bekeken worden of deze voortgang zal vinden en
in welke vorm.
De OR is al een keertje bijeengekomen om van gedachten te wisselen. Linda Koops, Tanja Zwiers en Kim
Mijnheer hebben de OR verlaten. Hiermee zijn we in één keer ruim 10 jaar aan ervaring kwijt. Langs deze weg
willen we de dames bedanken voor de inzet!
De nieuwe samenstelling van de OR voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:
Samenstelling OR
Anneke
Chantal
Madelon
Petra
Annelie
Erica
Marchien
Ravinder
Annet
Erika
Miranda
Rianne
Bianca
Jelena
Petra
Met deze enthousiaste ouders zullen we ook dit schooljaar de docenten ondersteunen bij het organiseren van
de nevenactiviteiten.
De ouderraad

De eerste schoolweken van het nieuwe jaar zitten er weer op. Het is allemaal nog net even
anders dan anders: ouders mogen nog niet in de school of op het plein komen en activiteiten voor de leerlingen
kunnen ook nog geen doorgang vinden. En toch is het fijn dat de kinderen weer gewoon hele dagen met de hele
klas naar school kunnen en het jaar zo toch een beetje 'normaal' van start is gegaan.
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de MR voor het eerst weer bijeengekomen, online en in een
nieuwe bezetting. Vanuit de personeelsgeleding hebben wij voor de zomervakantie afscheid genomen van juf
Erna Post en juf Marieke Zwiers. Vanuit de oudergeleding heeft onze voorzitter, Mathilda Kempers, de MR
verlaten. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij hen binnen de MR niet het afscheid kunnen geven dat ze
verdienen, maar via deze weg willen wij hen alsnog hartelijk danken voor hun inzet binnen de MR de afgelopen
jaren!
Afscheid van MR-leden betekent ook nieuwe aanwas in de MR. Vanuit de personeelsgeleding hebben juf Dorine
Venema en juf Geke Jagt zich bij ons gevoegd. Vanuit de ouders is Marijn Prins onze gelederen komen
versterken. De volledige bezetting van de MR is voor het schooljaar 2020-2021 als volgt:
Personeelsgeleding
Ad Oosterveld
Nicky Tenthof van Noorden
Dorine Venema
Geke Jagt

Oudergeleding
Mariëlle Pruim (voorzitter)
Vincent Hegeman
Marijn Prins-de Ruiter
Hendrika de Vries-Huisman

Mocht u tegen onderwerpen aanlopen die binnen de school spelen en uw eigen belangen overstijgen, aarzel dan
niet om contact met de MR op te nemen en uw kwestie op tafel te leggen of uw suggesties met ons te delen! U
kunt contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar: mr@kindcentrum-hetsterrenschip.nl.
.

Klank van de week
In de klas besteden wij elke dag aandacht aan klanken en letters. Dit doen wij op een speelse
manier. Eén van de werkvormen is “klank van de week”, samen met de kinderen maken we een
thematafel/tentoonstelling met afbeeldingen en voorwerpen van de klank van de week. Zo maken de
kinderen kennis met klanken en letters, maar ook met beginklank, middenklank en eindklank. De
kinderen breiden hun woordenschat uit en worden enthousiast voor taal, lezen en letters. Dit zien we
terug in de groep doordat kinderen bijvoorbeeld zelf hun naam willen leren schrijven en woorden
bij hun tekening proberen te schrijven.

We hebben thuis en in de klas gezocht
naar voorwerpen met de i-klank

Ons letterkastje in de klas, met de
voorwerpen en de bijpassende
kaartjes

Van 30 september t/m 11 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “En
toen!” Kinderboeken over geschiedenis staan
hierbij centraal. In de klassen gaan we terug in de
tijd met de kinderen en hier veel over leren en
lezen. Er zal extra voorgelezen worden en er
zullen inspirerende activiteiten plaatsvinden. Zo
kunnen leerlingen van groep 7 en 8 meedoen aan
de voorleeswedstrijd en is er een boekenruilbeurs
op school. Denkt u nog even aan
de boeken hiervoor?

Volgende Sterrennieuws vrij. 30 okt. 2020. Inleveren stukken uiterlijk wo. 28 oktober.
Email: r.andes@plateau-assen.nl

