Beste ouder(s)/verzorger(s),
Twee weken geleden heeft u een Sterrennieuws ontvangen over de opening van school op maandag 8 februari.
Vanwege een weeralarm waren we die maandag gesloten en konden de kinderen pas op dinsdag weer naar school.
We merkten dat kinderen weer even moesten wennen en dat is begrijpelijk na zo’n lange tijd thuis te zijn geweest.
Afgelopen maandag moest de school wederom voor een dag de deuren sluiten. Heel vervelend en niet wat we
willen. De sluiting van scholen i.v.m. weeralarmen wordt regionaal afgestemd en door schoolbesturen besloten. Het
zijn situaties waar wij geen invloed op hebben. We gaan ervan uit dat we de komende weken “ongestoord”
onderwijs kunnen geven en daar verheugen we ons op.
De afgelopen week hebben de leerkrachten van de groepen 8 ouder-/kindgesprekken gevoerd over de definitieve
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen uit groep 8 is het tijd om een keuze te maken voor een
school van voortgezet onderwijs, een mooie maar ook spannende stap richting de toekomst.
Normaal gesproken zouden in deze periode ook de ouder(-kind)gesprekken voor groep 1 t/m 7 plaatsvinden. In
verband met de schoolsluiting hebben we besloten deze gesprekken uit te stellen tot eind maart. Op dat moment
zijn we weer een flink aantal weken op school en gaat de leerkracht samen met u (en vanaf de groepen 5 uw kind) in
gesprek over hoe het gaat met uw kind.
In de media wordt veel geschreven over onderwijsachterstanden die zouden zijn opgelopen door de periode van
schoolsluiting. Wij zijn daar niet zo bang voor. Op onze school hebben we gezien dat tijdens de eerste schoolsluiting
in voorjaar 2020 en ook gedurende de afgelopen schoolsluiting, heel veel ouders het afstandsonderwijs zeer serieus
hebben opgepakt. Alle kinderen vanaf groep 3 waren dagelijks aanwezig bij de online lesmomenten en kinderen
hebben goed gewerkt aan hun schooltaken. Wij zullen de komende weken vooral goed kijken naar het welbevinden
van de leerlingen en daarnaast naar de ontwikkeling van de kinderen op de verschillende vakgebieden. Daar zullen
we o.a. een aantal Cito-toetsen voor gebruiken. Die gebruiken we alleen voor het in kaart brengen van de stand van
zaken om te kunnen bepalen hoe we met het lesaanbod goed aan kunnen sluiten bij wat de leerlingen nodig hebben.
Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen de afgelopen weken heel veel geleerd hebben. Niet alleen omdat ze
dagelijks thuis met hun schoolwerk bezig zijn geweest. Ook omdat ze de afgelopen periode veel belangrijke
vaardigheden hebben geleerd. Denk aan het omgaan met onverwachte situaties, het omgaan met teleurstellingen,
flexibel zijn, zelfstandig werken, etc. Vaardigheden die ook heel belangrijk zijn.
Wij hebben alle vertrouwen in de kracht en flexibiliteit van onze leerlingen. Dat zien we dagelijks op school. We
hebben ook alle vertrouwen in onze collega’s die zich enorm inzetten om samen met de kinderen de draad weer op
te pakken.
Laten we niet kijken naar wat geweest is maar laten we vooruit kijken. We hebben
allemaal hetzelfde doel, namelijk het beste willen voor onze kinderen.

Met vriendelijke groet,
Amanda Kuiper-v.d. Laan en Henriët Westerhof
Directie IKC Het Sterrenschip

Nieuwe aanmeldingen
Achter de schermen zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Voor ons is het belangrijk
om te weten hoeveel kinderen wij volgend schooljaar bij ons op Het Sterrenschip kunnen verwachten i.v.m. de
grootte van de groepen. Heeft u een kind dat dit jaar 4 jaar wordt en dat naar het Sterrenschip gaat, maar heeft u
hem of haar nog niet aangemeld? Dan willen we u vragen een inschrijfformulier te halen bij de directie of bij Berend
de conciërge. Indien gewenst kunnen we u een aanmeldformulier mailen. Stuurt u in dit geval even een mail naar
directie@kindcentrum-hetsterrenschip.nl. Het ingevulde formulier mag u weer bij ons inleveren. Alvast bedankt!

Wij hebben in groepjes gesproken over hoe we het thuis werken vonden, hiervan
hebben we voordelen en nadelen bedacht en opgeschreven. In een klassikaal
coronawoordweb zijn al onze plussen en minnen gebundeld.

Na de schoolsluiting van voor de
kerstvakantie, mochten we de
week voor Valentijnsdag weer naar
school. Wat was iedereen blij om
weer op school te zijn en elkaar
terug te zien. Leerlingen (en juf)
hadden elkaar gemist!
We hebben mooie en waardevolle
kringgesprekken gevoerd over
vriendschap, elkaar missen, voor
elkaar zorgen en lief zijn voor
elkaar. Wat een mooi bruggetje
naar KiVa, onze methode voor
Sociaal Emotionele vorming: We
zijn een fijne groep en wat hebben
we het gezellig met elkaar.

KNIPPEN:
een hart uit een dubbel
gevouwen papier
knippen, en dan eigen
keuze:
-langs de rand van het
hart met wasco streepjes
maken of tamponneren
met verf

VOUWEN:
Twee formaten vouwblaadjes: twee keer een hart vouwen met 16-vierkantjes.
Ging het de tweede keer makkelijker, sneller, beter? Dan de eerste keer?
VERVEN:
met twee kleuren verf: wit en rood. Wat gebeurt er wanneer de kleuren
elkaar raken en misschien mengen?

De week stond ook in het teken
van SNEEUW en winter:
Zoek het juiste aantal
voorwerpen bij de kaart, kan
je ook het juiste cijferkaartje
met de pinguïn erbij vinden?

Een spelletje met letters en
woorden, net ontdekt in de kast.
Het heeft nu wel de interesse van
sommige kinderen: Wat zijn
kinderen gegroeid de afgelopen
periode!
Groetjes uit 1/2A

Volgende Sterrennieuws vrij. 26 maart 2021. Inleveren stukken
uiterlijk wo. 24 maart. Email: r.andes@plateau-assen.nl

