Beste ouder(s)/verzorger(s),
De lente is weer aangebroken. Dinsdagavond jl. hebben we van het kabinet gehoord dat het aanbreken
van dit nieuwe seizoen helaas nog geen versoepelingen met zich meebrengt.
Op school merken de kinderen daar gelukkig weinig van. Er zijn veel leuke (les)activiteiten. Ons streven is
om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Daar waar nodig en mogelijk passen we activiteiten
aan door ze buiten, online of in een andere vorm te laten plaatsvinden. We doen dit met inachtneming
van de geldende regels. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten waar aan gewerkt wordt of die
op de planning staan.
Schoolfotograaf
Veel ouders hebben laten weten het op prijs te stellen als de schoolfotograaf dit schooljaar wel gaat
komen. Samen met de fotograaf hebben we besproken hoe dit zou kunnen binnen de huidige
regelgeving. De fotograaf gaat buiten (op een plaats met overkapping) portretfoto’s maken van de
kinderen. Van de portretfoto’s wordt een groepscollage gemaakt. De datum waarop dit plaats gaat
vinden is donderdag 15 april. De fotograaf neemt een turquoise gekleurde achtergrond mee.
De administratieve afhandeling (bestelling en betaling) zal volledig online zijn. U gaat daartoe een
inlogcode ontvangen waarmee u de portretfoto van uw eigen kind en de groepscollage kunt bekijken
waarna u deze kunt bestellen.
Koningsspelen
De landelijke organisatie van de Koningsspelen heeft laten weten dat het Koningsontbijt waar de dag
altijd mee start, verplaatst wordt naar volgend jaar. Dit zal ons er niet van weerhouden om er op vrijdag
23 april een gezellige dag van te maken. In iedere groep zullen er (sportieve) activiteiten zijn in het kader
van de Koningsspelen.
Cultuur
Op onze school doen we veel aan cultuuronderwijs. De gastlessen kunnen niet fysiek doorgaan maar het
ICO (Instituut voor Creatieve Ontwikkeling) waarmee wij samenwerken heeft materiaal online gezet dat
door de leerkrachten gebruikt kan worden en worden er online lessen gegeven.
Binnenkort staat er bijvoorbeeld voor de groepen 5 een online kunstles in de
planning. Ook de muzieklessen van de groepen 4 worden door de
muziekdocent online gegeven. Hierdoor kunnen de lessen gewoon
doorgaan en kunnen de kinderen hiervan genieten. Een kunstdocent
maakt tekenlessen voor de leerkrachten bij de thema’s van onze
taalmethode. In deze tekenlessen komen veel verschillende
tekentechnieken aan bod. Op deze wijze wordt er een mooie
verbinding gelegd tussen twee schoolvakken. In de groepen 6
zijn onlangs mooie tekenwerkstukken gemaakt over het thema
Sport. Een collage hiervan ziet u verderop in dit Sterrennieuws.

Andere activiteiten
De groepen 1/2 werken momenteel vol enthousiasme aan het thema rondom het prentenboek Woeste
Willem. Er worden schatkisten, verrekijkers, goudklompen en munten gemaakt. Op het leerplein staat
het schip van Woeste Willem waarin de kleuters dagelijks veel avonturen beleven.
De groepen 3 zijn bezig met een kunstproject rondom bekende kunstschilders. Er zijn bijvoorbeeld mooie
kunstwerken gemaakt in de stijl van kunstenaar Keith Haring..
De groepen 7 hebben in het kader van natuur en techniek gewerkt over het onderwerp “constructies”. Er
zijn bruggen van papier en constructie van spaghetti gebouwd.
De groepen 8 zijn begonnen met het oefenen van de musical. Hoewel de kans erg klein is dat er sprake zal
zijn van een musicalopvoering met publiek willen we de kinderen de ervaring om met elkaar een musical
te oefenen en op te voeren niet onthouden. We wachten de corona-ontwikkeling nog even af voordat we
definitief besluiten in welke vorm de musical opgevoerd gaat worden.
We hopen u hiermee even een inkijkje te hebben gegeven. Via de leerkracht van de groep ontvangt u via
MijnSchool verdere informatie en foto’s over de specifieke groepsactiviteiten.
Met vriendelijke groet,
Amanda Kuiper-v.d. Laan en Henriët Westerhof
Directie IKC Het Sterrenschip

Ook dit jaar organiseert de Stichting Avond4daagse Assen een Alternatieve Avond4daagse in Assen. Zijn
er bij IKC Het Sterrenschip ook geïnteresseerden die dit jaar de Avond4daagse willen lopen? Dan kunnen
zij zich vanaf 1 mei 2021 inschrijven op avond4daagse-assen.nl. In de maand juni kunnen zij 1 week 4
verschillende routes van 5 of 10 kilometer lopen. Met een app (bijvoorbeeld Strava) kunnen ze de routes
registreren. Wanneer ze de 4 routes naar ons sturen krijgen zij ook dit jaar een medaille!
De voorwaarden
•
Schrijf je vanaf 1 mei 2021 in op avond4daagse-assen.nl.
•
Wandel vanaf 1 juni tot en met 30 juni de Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je door in deze
periode in vijf achtereenvolgende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te wandelen. Er mag
1 rustdag tussen zitten.
•
Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook overdag lopen.
•
Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid.
•
Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 verschillende dagen 4 verschillende routes
hebt gelopen.
•
Stuur je bewijs als reactie op je bevestiging naar info@avond4daagse-assen.nl We sturen je de
medaille binnen 3 weken.
Met vriendelijke groet,
Namens de A4D Commissie,
Annemiek Jans – Winkel
info@avond4daagse-assen.nl

KiVa-buddy
Nadat de kinderen na de lockdown periode weer op school zijn gekomen zijn we gestart met de inzet van
een KiVa buddy.
Waarom een KiVa-buddy?
IKC Het Sterrenschip is een KiVa-school. Een KiVa-school is een school waar kinderen zich fijn voelen en
waar er niet gepest mag worden. Een gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid past hier heel
goed bij. Door de taak van KiVa-buddy wordt dit gevoel vergroot.
Wat is een KiVa-buddy?
Een KiVa-buddy is een leerling die de leerkracht ondersteunt tijdens de pauzes op het plein. De KiVa-buddy’s
zijn herkenbaar door een geel hesje.
Wat doet een KiVa- buddy?
Een KiVa-buddy is, samen met de leerkracht, het aanspreekpunt voor andere kinderen. De taken van deze
buddy zijn verschillend per jaargroep en wordt opgebouwd vanaf groep 1.
Dit kunnen bij de groepen 1-2 taken zijn zoals een pleister halen bij Berend voor een kind dat is gevallen of
bijvoorbeeld de deur openhouden als de groep weer naar binnen gaat. In de hogere groepen kan de buddy
een scheidsrechter zijn bij een voetbalspel of in gesprek gaan met kinderen als het spel niet voorspoedig
loopt. Hierbij kan de leerkracht ondersteunen.
Wanneer ben je een KiVa-buddy?
Alle kinderen zijn één of meerdere keren per jaar buddy. Hoe vaak dit per kind is, bepaalt de leerkracht. Voor
het ene kind zal de taak van KiVa-buddy heel erg spannend zijn, terwijl een ander kind het juist heel leuk zal
vinden. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in ieder geval één keer per jaar een KiVa-buddy zijn om
het gevoel van saamhorigheid te vergroten. Onderwijs maak je samen.

Beste ouders,
Afgelopen woensdag 17 maart 2021 hebben we als leerlingenraad een vergadering gehad. Het begin liep
eerst nog niet zo soepel maar daarna ging het top. Het was de eerste vergadering online dus dat was wel
even wennen. Het was wel gek om elkaar achter een schermpje te zien, hopelijk kunnen we elkaar snel weer
in de teamkamer zien. We hebben het over een paar punten gehad na de opening van voorzitter Cheyenne:
schoolplein materialen, zelfstandig werk en over de kunstuitleen. Want de kinderen van groep 7 kunnen niet
naar Kunstplaza Schurer voor een rondleiding vanwege corona. Daarom gaan ze online kijken welke
schilderijen ze aanspreekt. Daarna gaan ze loten uit de vier, door de leerlingenraad, gekozen schilderijen.
Het schilderij die gekozen wordt komt in jaar lang te hangen in de hal bij de hoofduitgang. We hebben in
april weer een vergadering en daarvan houden wij u op de hoogte.
Vriendelijke groet, de leerlingenraad.

"Wij worden blij van sport en bewegen"
We worden er rustig van. Je kunt je energie lekker kwijt. Je bent lekker in de buitenlucht. Bewegen
voelt goed. Je kunt je gevoelens erin kwijt. Je bent daarna moe en slaapt dus goed.

klik voor een filmpje

groetjes van Daan , Eva en Tim S

.

Hallo allemaal,
Wij spelen, werken, zingen en knutselen over: Woeste Willem.

Op het leerplein zijn mooie hoeken. We hebben de boot van Woeste Willem en zijn huis. Het verhaal
wordt goed nagespeeld. Er is een stempelhoek om woorden te stempelen uit het verhaal en een
hoek om schatten te zoeken. Zelfs buiten zijn de kinderen al schatten aan het zoeken. Het thema
leeft. Ook leren we zinnen maken, kijk en lees maar:
Woeste Willem:

Woeste Willem was zeerover ( Jolien)

Brombeer:

Woeste Willem is een brombeer ( Maud)

Kraaiennest:

Woeste Willem zit in het kraaiennest ( Amien)

Konijn:

Het konijn springt naar zijn holletje ( Evi)

Zeeroversliedjes:

Woeste Willem speelt zeeroversliedjes ( Thijmen)

Stoel:

Woeste Willem maakt muziek op een stoel met een harmonica
(Bram en Gladys)

Regenpijp:

Woeste Willem glijdt naar beneden van de regenpijp ( Jasmine)

Vlieger:

De vlieger vliegt. ( Elise en Mees)

Woeste Willem maakt een vlieger ( Vince)
Knoopje:

Woeste Willem maakt een vlieger met een knoopje erop. ( Emy)

Vis:

De vis hangt aan een stok. ( Femke)

Schatkist:

Frank rommelt in de schatkist.

Zwaardtandhaai:

Woeste Willem tilt een zwaardtandhaai op. ( Sophie en Jurrian)

Schelp:

De zeemeermin geeft een schelp aan Woeste Willem. ( Noah)

We werken nog een aantal weken door over Woeste Willem.
Genoeg te ontdekken, beleven en te leren.
Schip ahoi!
Groetjes groep 1-2d

Volgende Sterrennieuws vrij. 23 april 2021. Inleveren stukken
uiterlijk wo. 21 april. Email: r.andes@plateau-assen.nl

