Beste ouder(s)/verzorger(s)
Na de opening van de scholen is op 8 februari jl. is deze week ook de buitenschoolse opvang weer
opengegaan. Volgende week staan er nieuwe versoepelingen op stapel. We verlangen allemaal
naar het einde van corona.
Op school en ook op de kinderopvang blijven we ons houden aan de coronamaatregelen. We
hebben de afgelopen weken een aantal keren te maken gehad met een positief geteste leerling.
Ook op andere scholen in Assen gebeurt dit met regelmaat. Klassen gaan in quarantaine en soms
gaat zelfs een hele school dicht.
We merken hoe jullie als ouders serieus omgaan met de coronamaatregelen. Kinderen worden
thuisgehouden bij (neus)verkoudheid en andere klachten. Dat vinden we erg fijn. Op deze wijze
kunnen we de risico’s voor de leerlingen en de leerkrachten beperken.
Het duurt nog wel even voor het zomervakantie is, maar als directie zijn we al bezig met de
voorbereidingen voor volgend schooljaar. We willen even kort met u vooruitblikken naar het
leerlingaantal van onze school. De groep 3-jarigen in de wijk is op dit moment lager dan
voorgaande jaren waardoor er voor volgend schooljaar minder kinderen zijn aangemeld.
Daarnaast hebben we twee grote groepen 8 (totaal 61 leerlingen) die aan het eind van dit
schooljaar afscheid nemen. Dit betekent voor ons een daling van het leerlingaantal. Wij
verwachten dat het om een tijdelijk daling gaat omdat de uitgestelde nieuwbouw in Kloosterveen
binnen afzienbare tijd toch van start zal gaan.
Wellicht heeft u in de media gehoord dat de overheid de komende twee jaren extra geld
beschikbaar gaat stellen aan de scholen onder de noemer ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Dit
programma is opgesteld om scholen te ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van de
coronacrisis. In het kader hiervan analyseren we momenteel de resultaten van ons onderwijs en
zullen we op basis van de analyse een plan van aanpak opstellen. Op dit moment is nog veel
onduidelijk rondom deze gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. We zullen u als
ouder in een later stadium hier verder over informeren.
We wensen u een heel fijne meivakantie.
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en
Amanda Kuiper-van der Laan

Thema-avond op IKC Het Sterrenschip
Op 23 maart is het volledige team van IKC het Sterrenschip online bijeengekomen voor een
themabijeenkomst over gedrag. Waar lopen we binnen het IKC tegenaan wat betreft gedrag? En
hoe kunnen we daar als leerkrachten en pedagogisch medewerkers op een positieve manier mee
omgaan?
De avond werd verzorgd door Alien Braams (buurt- en jeugdmaatschappelijk werker bij Vaart
Welzijn), Marije Veenstra (ambulant medewerker Yoop, Yorneo) en Lara Medjoub (ambulant
medewerker Vroeg erbij, Yorneo).
Zij hebben ons meegenomen in de theorie over gedrag en hebben ons inzicht gegeven op wat
invloed kan hebben op het gedrag van kinderen. Gedrag komt altijd ergens vandaan. Leerkrachten
en pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en de
peuteropvang hebben in kleine groepen (breakoutrooms in Teams) casussen besproken over
verschillende soorten gedrag en de aanpak hiervan. Het was een waardevolle en leerzame avond
voor ons als team, met nogmaals de bevestiging hoe belangrijk samenwerking tussen
medewerkers van IKC Het Sterrenschip en ouders is voor de welbevinden van het kind.

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder vindt u een overzicht met de vakantiedagen voor het komende schooljaar. Hier komen nog enkele dagen
en/of dagdelen bij voor studiemomenten van het team. Wanneer deze dagen bekend zijn ontvangt u hier ook een
overzicht van.
1e schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

23-08-2021
16-10-2021 - 24-10-2021
25-12-2021 - 09-01-2022
19-02-2022 - 27-02-2022
15-04-2022 - 18-04-2022
25-04-2022 - 08-05-2022
26-05-2022 - 27-05-2022
06-06-2022
16-07-2022 - 28-08-2022

Beste ouders/verzorgers
Wij als leerlingenraad hebben in de corona tijd nog steeds vergaderingen. Door corona mogen de
klassen zich niet mengen en daarom houden we de vergadering online. Laatst hadden we een
vergadering en zoals gewoonlijk gaat de voorzitter iedereen welkom heten en de notulen
bespreken van de vorige vergadering die de notulist heeft gemaakt. Daarna hadden we het over de
paaseitjes actie hoe we dat gaan doen. Dit jaar gaan we dat niet doen door corona. De kunstuitleen
die de groepen 7 normaal elk jaar doen deden het dit jaar online. Over zelfstandig werken ging juf
Amanda wat vragen aan ons stellen, wat wij als leerlingenraad fijn vinden bij zelfstandig werken of
hoe we het leuker en beter konden maken. We ook hadden besproken (dat doen we de volgende
vergadering ook) wat we konden doen voor de Kloosterakker bijlvoorbeeld als groep iets voor hun
maken. Daarna doen we gewoon nog de ideeën bus en bespreken deze. En na elke vergadering
doen we nog de vragen, afsluiting en de agendapunten. Zo kan de leerlingenraad toch
vergaderingen houden ook al is er corona en houden we ons goed aan de corona maatregelen.

Kunstuitleen
De leerlingen uit groep 7 van de leerlingenraad hebben een online bezoekje gebracht aan
Kunstplaza Schurer. Van te voren hadden alle vier de leerlingen online een schilderij uitgekozen dat
hem/haar erg aansprak. Tijdens ons gesprek met Johan Schurer bleken twee schilderijen al verkocht
dus had hij zelf nog een optie om uit te kiezen. Johan heeft digitaal een kleine rondleiding gegeven
en daarna iets verteld over de verschillende schilderijen. Daarna hebben de leerlingen gestemd welk
schilderij zij in school willen hebben hangen en dit is onderstaand schilderij van Frea Stuurwold
geworden.

Volgende Sterrennieuws vrij. 28 mei 2021. Inleveren stukken
uiterlijk wo. 26 mei. Email: r.andes@plateau-assen.nl

