Het nieuwe schooljaar 2021-2022
De afgelopen maanden zijn we, naast alle Corona-perikelen, druk bezig geweest met de voorbereidingen voor
het nieuwe schooljaar. Zo zijn we o.a. bezig geweest met het formatieplan, de personeelsinvulling, het
opstellen van het schooljaarplan, het maken van een informatiegids en jaargids. Elk jaar is het weer een grote
klus om alles op tijd af te hebben maar gelukkig is het ook dit jaar gelukt.
We hebben u middels het Sterrennieuws eerder geïnformeerd over een daling van het aantal 3-jarigen in de
wijk en de daarnaast grote groepen 8 die de school gaan verlaten. Op basis van de leerlingenaantallen krijgen
we als school leerkrachtformatie. Dit zou voor ons betekenen dat we als school in het nieuwe schooljaar met
14 groepen (waaronder twee combinatiegroepen) zouden moeten starten. Door deze twee
combinatiegroepen zouden negen groepen groter worden en zou de groepssamenstelling in deze groepen
wijzigen. Waarom dit gelukkig niet nodig is, leest u hieronder.
Wij hebben u al eerder gemeld dat er vanuit de overheid extra gelden beschikbaar zijn gesteld, het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). Deze middelen kan een school inzetten om goed te kunnen aansluiten bij wat
de leerlingen en de school nodig hebben om eventuele negatieve gevolgen van de coronacrisis weg te werken.
Eén van de interventies die een school mag inzetten is groepsverkleining.
Wij zijn van mening dat stabiliteit voor leerlingen van groot belang is, zeker na het afgelopen coronajaar. En
alhoewel het altijd ons uitgangspunt is, hebben we nu vanuit NPO specifiek de opdracht gekregen om het
onderwijs zo vorm te geven dat leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van de inzet van de NPOgelden. Wij zijn van mening dat het in stand houden van de huidige 16 groepen (i.p.v. 14 groepen) zorgdraagt
voor rust voor de leerlingen en leerkrachten. Daarnaast zorgt het voor optimale condities om goed onderwijs
te kunnen geven. Daarom zijn wij van plan om vanuit de NPO-gelden formatie voor twee groepen te
bekostigen. We moeten nog een officiële bevestiging vanuit het ministerie krijgen dat de NPO-gelden ook
echt verstrekt gaan worden maar we gaan ervan uit dat dit goed komt. We zijn blij dat we volgend jaar 16
groepen (i.p.v. 14) kunnen vormen want dat betekent dat we fijne, kleine groepen hebben. We starten met
een gemiddelde groepsgrootte van 20/21 leerlingen per groep.
In dit Sterrennieuws extra leest u over het vakantierooster en de vrije dagen, de samenstelling van het team,
de groeps- en lokaalverdeling en de groepssamenstelling. Vorige week heeft u digitaal de jaargids 2021-2022
ontvangen. In de laatste schoolweek krijgt u nog een papieren versie van de jaargids 2021-2022. We doen dit
op verzoek van veel ouders. De informatiegids ontvangt u digitaal.
Groepssamenstelling
Vorige week zijn de nieuwe groepslijsten mee naar huis gegaan. Op deze lijsten vindt u in verband met de
privacyregelgeving alleen de namen van de kinderen van de klas. Telefoon- en adresgegevens van de kinderen
uit de klas van uw kind kunt u vinden in “MijnSchool”. Hierin kunnen ouders zelf aangeven of hun adres en
telefoonnummer zichtbaar zijn voor andere ouders van de eigen klas.

Corona-maatregelen
Op dit moment is nog niet bekend welke Corona-maatregelen na de zomervakantie nog van toepassing zullen
zijn. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we u informeren over de stand van zaken op dat moment.
Zomereditie Sterrennieuws
Naast dit Sterrennieuws extra ontvangt u ook een zomereditie van het Sterrennieuws. In de zomereditie een
aantal tips voor u als ouders voor leuke, leerzame activiteiten in de zomervakantie.
We verwachten over het algemeen allemaal dat na zes weken uitrusten leerlingen in het nieuwe schooljaar
weer fris starten en weer doorgaan waar ze voor de vakantie gebleven waren. Leerkrachten merken vaak dat
veel leerlingen last hebben van een een zogenaamde zomerdip: ze zitten dan niet meer op het behaalde niveau
van voor de zomervakantie.
Daarom is het goed om samen met uw kind(eren) kennis en vaardigheden ook in de zomervakantie te blijven
oefenen maar dan natuurlijk wel op een leuke manier. Daarover meer in de zomereditie van het Sterrennieuws.
Vakanties en vrije dagen 2021-2022
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Eerste dag
18-10-2021
27-12-2021
21-02-2022
15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
18-07-2022

Laatste dag
22-10-2021
07-01-2022
25-02-2022
15-04-2022
18-04-2022
06-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
26-08-2022

Vrije dagen en dagdelen (de leerlingen zijn vrij)
Datum
20-09-2021
10-11-2021
24-12-2021
04-02-2022
18-02-2022
29-03-2022
15-07-2022
Lestijden
Groep 1 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Dagdeel
Maandagmiddag
Woensdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Dinsdagmiddag
Vrijdagmiddag

Bijzonderheden
Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12 00 uur
Gehele dag
Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12.00 uur

8.20 – 14.00 uur
8.20 – 14.00 uur
8.20 – 14.00 uur
8.20 – 14.00 uur
8.20 – 14.00 uur

De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.15 uur open. Om 8.20 uur beginnen de lessen en moeten de kinderen
in de klas zijn.

Samenstelling van het team
Er zijn dit jaar enkele veranderingen in het team van het Sterrenschip. Meester Lucas gaat onze school verlaten
nadat hij een jaar op tijdelijke basis werkzaam is geweest bij ons. Hij gaat ingezet worden op andere Plateauscholen. We wensen meester Lucas alle goeds voor de toekomst en wellicht zien we meester Lucas volgend
schooljaar nog terug. Daarnaast heeft juf Eveline een nieuwe baan als intern begeleider op kindcentrum de
Heksenketel aanvaard. We wensen Eveline heel veel succes in haar nieuwe baan.
Ook nemen we afscheid van Ina Smidt. Ina kwam iedere dinsdag op onze school om individuele leerlingen en
groepjes leerlingen te begeleiden. Ditzelfde werk gaat ze nu doen op kindcentrum De Valkenhorst. We wensen
haar daar veel succes toe.
Door het vertrek van Eveline Reizevoort ontstond er een vacature voor een nieuw teamlid. Jody Rispens-Swiers
is de collega die het team van het Sterrenschip komt versterken. Jody is enkele jaren werkzaam geweest bij
een ander bestuur en is sinds een aantal maanden werkzaam bij Plateau. Zij zal zich na de zomervakantie in
het Sterrennieuws aan u voorstellen.
Door de inzet van NPO-gelden ontstond er plek voor een nieuw teamlid. Margreet de Jager is de collega die het
team van het Sterrenschip komt versterken. Margreet is op dit moment werkzaam als leerkracht op een andere
Plateau-school. Zij zal zich na de zomervakantie in het Sterrennieuws aan u voorstellen.

De groeps- en lokaalverdeling
In het overzicht hieronder leest u welke leerkracht(en) welke groep gaan begeleiden en in welk lokaal de groep
is geplaatst. Donderdag 8 juli gaan de kinderen even kijken in hun nieuwe lokaal en kennismaken met hun
nieuwe leerkracht.

Juf Marian van der Beek en juf Grietje Menninga zullen komend schooljaar wederom de begeleiding van
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op zich nemen.
We hopen u met alle informatie in deze extra editie van het Sterrennieuws voldoende geïnformeerd te hebben.
We wensen u alvast een heel fijne zomervakantie!
Namens het team,
Amanda Kuiper-v.d. Laan en Henriët Westerhof

