Beste ouder(s) en verzorger(s),
De herfstvakantie ligt alweer twee weken achter ons. Corona houdt ons land nog steeds in z’n
greep. We zijn met elkaar in afwachting van dalende besmettingscijfers en we hopen van harte
dat we niet in een lockdown-situatie gaan belanden.We houden ons op school natuurlijk nog
steeds aan de Corona-richtlijnen. Maar zaken als extra vaak handen wassen, zijn al volledig
ingeslepen gewoonten geworden. Verder proberen we de kinderen zo weinig mogelijk te laten
merken van de Corona-perikelen. Het onderwijs gaat natuurlijk gewoon door. Ook laten we
zoveel mogelijk activiteiten gewoon doorgaan waarbij we wel aanpassingen plegen om de
activiteiten ‘Corona-proof’ te maken. Zo is er bijvoorbeeld net als ieder jaar aandacht besteed
aan de Kinderboekenweek maar dit jaar zonder gastdocenten. Wat nog steeds erg jammer is,
is dat ouders niet in school mogen komen. De leerkrachten houden u via MijnSchool op de
hoogte van wat er in de klas gebeurt. De oudergesprekken zullen deze en volgende week
digitaal plaatsvinden. Op deze wijze proberen we u zo goed mogelijk te informeren over hoe
het op school gaat en wat we doen.
De feestelijke maanden waarin we aandacht hebben voor Sint-Maarten, Sinterklaas en het
Kerstfeest staan voor de deur. Vanuit Plateau heeft u hierover een brief ontvangen waarin
stond vermeld dat alle vieringen op aangepaste wijze zullen plaatsvinden. De verschillende
commissies zijn achter de schermen al druk aan het overleggen hoe deze feesten op een
goede en voor de kinderen feestelijke manier ingevuld gaan worden. Dit jaar zullen we voor
Sint-Maarten geen lampion maken, maar in plaats daarvan maakt ieder kind een huislichtje.
Op de verschillende leerpleinen zal hier aandacht aan besteed worden door bijvoorbeeld
onderlinge presentaties.
De herfst heeft zijn intrede gedaan wat betekent dat het eerder donker wordt. In dit
Sterrennieuws leest u in een bijdrage van de verkeersouders meer over het veilig naar school
fietsen in de wintertijd. Ook leest u over het parkeerbeleid zodat we er samen voor kunnen
zorgen dat kinderen veilig van en naar school kunnen lopen en fietsen.

Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en Amanda Kuiper-van der Laan
Directie IKC Het Sterrenschip

- ---

In onze groep werken we veel samen. Samen puzzelen, samen rijmen, elkaar
helpen bij verschillende opdrachten. De kinderen kunnen kiezen voor een taakje en
dan bijvoorbeeld elkaar helpen hiermee.

(samen iets bouwen)

en

(samenrijmen)

Ook in het speellokaal werken de kinderen samen. Bijvoorbeeld om elkaar te helpen
om op de smalle evenwichtsbalk te lopen; maar ook een les uit een rekenles; om
bijvoorbeeld met elkaar een vorm te maken. Bijvoorbeeld een vierkant. Deze les komt
uit Getal en Ruimte.
Tijdens deze zeer verschillende opdrachten ontstaan tussen de kinderen mooie
momenten op het gebied van samenwerken, helpen en aardig doen. Wij besteden
bij het nabespreken van de opdracht niet alleen het resultaat, maar ook hoe het
samen ging.
Met de klas hebben we een spinnenweb gemaakt. Een iemand begon met een
draadje vast te houden; en ging vertellen wat ze goed kon; hierna ging het draadje
naar een volgende. Net zo lang totdat iedereen is geweest en er een mooi
spinnenweb is ontstaan.

Hieronder enkele voorbeelden wat de kinderen volgens zichzelf goed konden.
Vince: Nieuwe vriendjes maken.
Amira: goed spelen
Esmee: goed gymmen
Maud: goed spelen
Vinn: goed samen spelen
Amien: goed voetballen
Mees; klimmen in het klimrek

IKC Het Sterrenschip is een KiVaschool, maar wat houdt dat ook alweer in?
KiVa is van oorsprong een antipestprogramma uit Finland. Met ondersteuning van het
Ministerie van OCW is de Nederlands versie van het programma ontwikkeld.
Momenteel wordt het steeds verder uitgebreid naar een methode om sociale
vaardigheden bij kinderen aan te leren. Binnen KiVa is er veel aandacht voor de groep.
Het hebben van een fijne groep is dan ook de basis. Via de lessen van KiVa wordt
hieraan gewerkt. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. communicatie, respect,
groepsdruk en het herkennen/voorkomen/oplossen van pesten.
KiVa-team
In elke klas worden KiVa-lessen gegeven maar binnen onze school is ook een KiVateam aanwezig. Het KiVa-team is een werkgroep die KiVa binnen de school
coördineert. Juf Dorine (1/2 B, Juf Martine 1/2 C en D, Juf Renske (5a) en Juf Eveline
(8b) vormen samen het KiVa-team op IKC het Sterrenschip.
Wat doen wij zoal?
We zorgen ervoor dat KiVa zichtbaar blijft binnen de school en organiseren (waar
mogelijk) activiteiten. Zo organiseren we elk jaar een bijeenkomst voor ouders met
een onderwerp passend bij KiVa. Afgelopen jaar stond er een KiVa-kijkmoment
gepland maar door het Covid-19 virus heeft dit helaas niet plaats kunnen vinden.
Hopelijk kunnen we het dit schooljaar op 21 april wel door laten gaan. Tijdens dit
oudermoment kunt u gaan kijken bij de groep(en) van uw kind(eren). In elke groep
wordt er een activiteit georganiseerd met een onderwerp dat past bij KiVa. U kunt dan
denken aan samenwerken, spelen, media-wijsheid, etc.
Naast het organiseren van activiteiten ondersteunen we collega’s bij het uitvoeren van
KiVa-lessen en het bekijken van de jaarlijkse KiVa-meting, die vanaf groep 3 door de
kinderen wordt ingevuld. Ook zoeken we continu naar mogelijkheden om ons ook
binnen KiVa te blijven ontwikkelen. Mocht u vragen hebben over KiVa, dan kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind of bij één van de leden van het KiVa-team.

Assen heeft sinds vorig jaar een kinderraad. Dat is een
raad van kinderen die in groep 8 zitten. Er zitten 34 kinderen
in en daarvan 2 van onze school: namelijk wij, Esmée (8A) en
Bram (8B). Wij vertegenwoordigen onze school. Maar hoe
zijn wij in de kinderraad gekomen? Groep 8A en 8B hebben
(toen we nog in groep 7 zaten) voorlichting gekregen van de
vorige kinderraad en groep 7 (toen nog) heeft samen
gestemd op wie ze het meest geschikt vonden voor de
kinderraad. Iedereen die meedeed moest vertellen waarom
ze in de kinderraad wilden, waarom ze geschikt zijn (waar
ben je goed in, etc.).
Als je in de kinderraad zit heb je meerdere taken: Als al eerder gemeld, vertegenwoordig je je eigen school.
Daar wordt mee bedoeld dat als er iets is, dat we dat dan ook af en toe aan onze klas vragen, wat
bijvoorbeeld hun ideeën zijn. We gaan één keer per maand naar het Stadhuis voor een vergadering. Aan
het eind van de vergadering heb je soms ook een debat en moet je je eigen mening geven en dat is meteen
één van de belangrijkste dingen. Als kinderraadslid moet je ook niet alleen aan jezelf denken, maar aan je
klas en anderen. Het is ook belangrijk dat je er elke week bent. Zodra het schooljaar afgelopen is, gaan wij
de huidige groep 7 weer dingen vertellen, en zo maar door.

Beste ouder,
Zou je gebruik willen maken van de parkeergarage wanneer je je kind(eren)
met de auto naar school brengt? Op verzoek van de schoolleiding hebben
wij, de verkeersouders, gekeken hoe de verkeerssituatie rondom de school
is wanneer de school begint en wanneer de school uitgaat.

Wij zagen dat er gelukkig niet veel auto’s door de Schoolstraat (dat is bij de
fietsenstallingen en de trap naar het schoolplein) rijden wanneer
beide scholen beginnen of uitgaan. Het liefste zien wij natuurlijk dat er
helemaal geen autoverkeer is in die straat op dat tijdstip.
Wat we ook zagen is dat er kinderen met de auto worden afgezet en
opgehaald achter (vanaf school gezien) het voetbalcourt. De gevaarlijkste
situatie die daarbij ontstaat, is wanneer de automobilist op het breedste
gedeelte (= het fietspad) gaat keren. Dat is precies het punt waar kinderen
op de fiets en lopend langskomen wanneer ze van en naar school gaan.
Vaak rijdt de automobilist bij het keren ook nog een of twee keer achteruit.
Een kind kan dan heel gemakkelijk in de dode hoek van de auto komen.
Wij, de verkeersouders, en de schoolleiding willen je daarom vragen je auto
in de parkeergarage te parkeren of gebruik te maken van de Park & Ride in
de parkeergarage wanneer je je kind(eren) met de auto naar school brengt.
Met vriendelijke groeten,
Erika, Jelena en Annet
Verkeersouders
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