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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als je naar het weer kijkt, zul je het niet zeggen, maar de zomervakantie nadert met rasse
schreden. Wij zijn als directie volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Vorige keer hebben we u geïnformeerd over het extra geld dat door de
overheid beschikbaar gaat worden gesteld in het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs. Wij zijn in afwachting van een definitief bericht van het ministerie m.b.t. de
toekenning van de gelden. De plannen zijn er al. Zodra het mogelijk is, ontvangt u een
extra editie van het Sterrennieuws waarin we u ook zullen informeren over allerlei andere
zaken aangaande het nieuwe schooljaar.
De leerkrachten zijn volop bezig met het onderwijs in de laatste fase van het schooljaar.
Daarnaast zijn zij ook druk met het organiseren van een leuke dag voor de eigen groep
omdat de schoolreizen en het schoolkamp zoals die gebruikelijk zijn vanwege
coronarestricties niet uitvoerbaar zijn. Enkele weken geleden heeft u hierover via
MijnSchool een brief ontvangen van de directeur-bestuurder van Plateau. Maar een leuke
dag voor en met de kinderen laten we ons niet ontnemen aan het eind van het schooljaar.
We zullen daarbij uitgaan van wat wel mogelijk is. Via de leerkracht van uw kind wordt u
hierover geïnformeerd.
Op eenzelfde wijze is er ook een commissie die bezig is om op de laatste schoolochtend
van dit schooljaar (vrijdag 9 juli) een leuke afscheidsactiviteit voor de kinderen te
organiseren. Ook zij houden daarbij rekening bij wat wel mag en kan.
Op deze wijze hopen we de kinderen een leuke afsluiting te bieden na een turbulent
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en
Amanda Kuiper-van der Laan

Moederdag 2021
De afgelopen weken hebben wij gewerkt
over Woeste Willem. Woeste Willem is een
stoere zeerover en vaart over de zee. Oei,
de zee proeft toch wel erg zout! Het
zeezout hebben wij gebruikt voor
moederdag. Alle mama’s van groep 1/2 b
krijgen een gekleurd doekje met zeezout
voor in bad of voor onder de douche. Het
zout wordt zorgvuldig en met veel precisie
afgewogen op de balansweegschaal. 7
blokjes aan de ene kant en heel voorzichtig
schepjes zout aan de andere kant.
Tussendoor nog eens proeven. En dan
maken we het zakje dicht met een lintje.
Daaraan zit een lief gedichtje. Speciaal
voor ieders eigen mama.

Baby in .de buik.
Groep 3A heeft de afgelopen weken geleerd hoe een
baby in de buik van de moeder komt. We leerden ook wat
die baby allemaal in de buik doet en hoe snel hij groeit. Tot
slot hebben we geleerd hoe de baby er weer uit komt.
Allemaal heel interessant. Als afsluiting hebben we via foto’s
geraden wie welke baby was. Supergrappig.

Tot voor kort spaarden wij op school lege pennen en stiften voor
Stichting Naar School in Haïti. Deze stichting heeft de opbrengst van
de pennen steeds gebruikt om kinderen in Haïti niet alleen onderwijs
te geven, maar ook eten, kleding en medische zorg. Onlangs heeft de
stichting besloten te stoppen met de pennenactie.
Zij dankt iedereen die heeft mee gespaard van harte voor de steun. Er is gezocht naar een nieuw goed
doel dat meedoet aan de pennenactie en dat is gelukt! De inzameling van lege stiften en pennen gaat
dus door. Het nieuwe doel heeft een lokaal jasje: Stichting Phusis. Deze stichting heeft onder meer in
Kloosterveen een woon-/werklocatie waar mensen met een geestelijke beperking of ernstige
gedragsproblemen kunnen wonen en werken. Misschien kennen jullie de rondvaartboot die in Assen
vaart. Deze wordt geëxploiteerd door Stichting Phusis.
Meer informatie over de stichting is te vinden op hun website:
http://www.stichtingphusis.nl/over-phusis
Een mooi, nieuw goed doel. We hopen dat iedereen blijft meesparen.
U kunt uw lege pennen en stiften inleveren in de doos op de balie bij
meester Berend.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De groepen 8 gaan van 24 mei t/m 17 juni deelnemen aan de
E-Waste Race. Dit is een wedstrijd waarbij zoveel mogelijk
afgedankte elektronica wordt verzameld bij ons op school.
Voor elk elektronisch apparaat kunnen de groepen 8 punten
verdienen. De groep 8 van de deelnemende tien scholen die
de meeste punten heeft na vier weken, krijgt een leuke prijs.
Hoe kunt u ons hiermee helpen?
- Afgedankte elektronische apparaten kunnen ingeleverd worden in containers (binnen) bij de
hoofdingang van de school. Deze containers zijn op werkdagen toegankelijk tussen 9 uur en half 3.
De containers staan er t/m 17 juni.

Waar moeten de apparaten aan voldoen?
De apparaten moeten in de containers passen. Dit betreft 240 liter containers, dus de apparaten
mogen niet groter zijn dan 55cm bij 75cm.
Het elektronische afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van bedrijven is niet
toegestaan.
U zou de groepen 8 en het milieu er een groot plezier mee doen. Samen zorgen we voor een betere
wereld! Alvast bedankt!
De groepen 8
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