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Beste ouders/verzorgers,
De zomer van 2021 is zo goed als ten einde. We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne
zomervakantie.
Gelukkig is er door de versoepelingen meer mogelijk in vergelijking tot voor de zomervakantie. We kunnen
weer met groepen op excursie, groepen mogen weer samen activiteiten doen, er mogen weer gastdocenten
komen, etc. Dat is heel fijn. Maar we blijven voorzichtig en houden ons aan de corona basisregels.
Inmiddels is het schooljaar alweer enkele weken oud. We zijn het schooljaar goed gestart en het bruist weer van
de activiteiten binnen school. We zijn blij dat we dit schooljaar door inzet van middelen uit het nationaal
programma onderwijs 16 fijne, kleine groepen hebben. We denken dat alle kinderen hiervan kunnen profiteren,
doordat optimaal aandacht en ondersteuning aan ieder kind kan worden gegeven.
Naast dat we natuurlijk veel aandacht schenken aan de lessen rekenen, taal, spelling, lezen en zaakvakken
besteden we ook veel aandacht aan KiVa, cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Vanaf dit schooljaar
worden de gymlessen gegeven door onze nieuwe vakleerkrachten Vinoth Lavan (maandag, dinsdag en vrijdag)
en Carmen Messak (woensdag). Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben al gymles van hen gehad.
Binnenkort gaan zij ook twee keer per week in het speellokaal les geven aan de kinderen van groep 1 en 2.
We doen op onze school veel aan cultuuronderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten op alle
gebieden ontdekken. Naast kennisontwikkeling is ook de creatieve ontwikkeling van belang voor de
persoonsontwikkeling van een kind. Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals
analyseren, creëren en reflecteren.
In dit kader komt er dit schooljaar een muziekdocent op het Sterrenschip die muziekles geeft in alle groepen.
Meester Gabriël komt iedere woensdag en geeft de ene week muziekles aan de a-groepen en de andere week
aan de b-groepen. Wellicht heeft uw kind hierover al verteld.
Als team hebben we in de laatste week van de zomervakantie een inspirerende muziekworkshop gehad waarbij
het doel was dat de leerkrachten het geleerde de eerste weken van het nieuwe schooljaar direct in de praktijk
kunnen brengen. In de verschillende groepen wordt dan ook al druk op emmers getrommeld waarbij allerlei
verschillende ritmes geoefend worden. Prachtig om de kinderen (en de leerkrachten) hier enthousiast mee
bezig te zien. Deze trommellessen moeten over een aantal weken leiden tot een samenspel met alle kinderen
van de hele school in de sporthal. Muziekdocent Mark Wester zal dan het grote Sterrenschip-orkest dirigeren.
In deze editie van het Sterrennieuws leest u o.a. een bijdrage van de leerlingenraad, het KiVa-team
en de groepsbijdrages van de groepen 1/2A en 7B.
We wensen u veel leesplezier.
Amanda Kuiper-v.d. Laan en Henriët Westerhof
Directie IKC Het Sterrenschip

Er staat een foutieve datum in de jaargids vermeld. De leerlingen zijn op dinsdag 29 maart om
12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag, en niet op maandag 28 maart zoals per ongeluk staat
vermeld.

Niet alle ouders zijn in de gelegenheid om hun kind na schooltijd in aanraking te laten komen
met cultuur omdat je daarvoor vaak de wijk uit moet. Wij hebben als school daarom al jarenlang
een samenwerking met ROS-theater. Op dinsdagmiddag verzorgt ROS theaterlessen voor
kinderen van 7-12 jaar van Het Sterrenschip. Voor meer informatie: www.rostheater.nl

Met de leerlingenraad komen we bijna elke maand samen om te vergaderen. We doen dit met
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
Iedereen krijgt zijn eigen taak zoals voorzitter, notulist, iemand die de ideeënbus leeghaalt en
nog meer taken.
Dan praten we over wat we kunnen veranderen rondom of op school. Ook nemen we de
ideeënbus door. De ideeënbus is een soort van brievenbus waar kinderen van de hele school
ideeën in kunnen doen. Elk jaar gaat groep 7 van de leerlingenraad naar een kunstuitleen om
een schilderij uit te kiezen die dan het hele jaar in de school hangt. Ook geven we 2 keer per
jaar een rondleiding op de open dag voor de ouders. Op het eind van een vergadering nemen
we door of iemand nog vragen heeft en dan gaan we weer naar de klas.

De leerlingenraad bestaat uit de
volgende leerlingen:
groep 6 Rick, Tess, Teun en Aiysha;
groep 7 Lena, Cas, Thijmen en Lotte;
groep 8 Eva, Daan, Gijs en Rick.

IKC Het Sterrenschip is een KiVaschool, maar wat houdt dat ook alweer in?
KiVa is van oorsprong een antipestprogramma uit Finland. Met ondersteuning van het
Ministerie van OCW is de Nederlands versie van het programma ontwikkeld. Momenteel
wordt het steeds verder uitgebreid naar een methode om sociale vaardigheden bij
kinderen aan te leren. Binnen KiVa is er veel aandacht voor de groep. Het hebben van
een fijne groep is dan ook de basis. Via de lessen van KiVa wordt hieraan
gewerkt. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. communicatie, respect, groepsdruk en
het herkennen/voorkomen/oplossen van pesten.
Kiva-team
In elke klas worden KiVa-lessen gegeven, maar binnen onze school is ook een KiVa-team
aanwezig. Het KiVa-team is een werkgroep die KiVa binnen de school coördineert. Juf
Dorine (1/2 B), Juf Martine (1/2 C en D), Juf Renske (4B) en Juf Chantal (8A) vormen
samen het KiVa-team op IKC het Sterrenschip.
Wat doen wij zoal?
We zorgen ervoor dat KiVa zichtbaar blijft binnen de school en organiseren (waar
mogelijk) activiteiten. Zo organiseren we elk jaar een bijeenkomst voor ouders met een
onderwerp passend bij KiVa.
Afgelopen jaar hebben we een KiVa-kijkmoment online gehad op mijnschool; waar
leerkrachten foto's en filmpjes konden plaatsen van de KiVa activiteiten in de klas. We
hopen dat het KiVa-kijkmoment dit jaar fysiek op school kan plaatsvinden. Het KiVakijkmoment van dit jaar is gepland in het voorjaar van 2022.
Naast het organiseren van activiteiten ondersteunen we collega’s bij het uitvoeren van
KiVa-lessen en het bekijken van de jaarlijkse KiVa-meting die vanaf groep 3 door de
kinderen wordt ingevuld. Ook zoeken we continu naar mogelijkheden om ons ook
binnen KiVa te blijven ontwikkelen. Mocht u vragen hebben over KiVa, dan kunt u terecht
bij de leerkracht van uw kind of bij een van de leden van het KiVa-team.

De eerste weken in groep 1-2a hebben we veel
activiteiten gedaan om elkaar (opnieuw) te leren
kennen. Dat deden met behulp van het boek
"Mag ik mee doen?" over verschillende clubjes. De
leukste club was de Eendenclub, waarbij iedereen
mee mag doen! We leerden er ook een leuk lied
bij.

Andere activiteiten die we de eerste weken altijd
doen is bijvoorbeeld het knutselen van een mooie
verjaardagskaart. Dat deden we met een
schildertechniek: 'nat in nat', met heel natte verf op
nat papier! Daarna plakten we onze 'ik' tekening erop.

We verkennen de eerste
letter van onze naam

We oefenen met stippen
maken, met een wasco
krijtje kan je heel fijn
tekenen

Een opdracht om te oefenen met
rekenkundige begrippen: eerste,
middelste, laatste.

We hebben het heel gezellig met elkaar in de groep. Enkele uitspraken uit onze klas:

Kris: "Ik vond het vingerverven zo leuk, toen dat een opdracht was"
Levi: "Ik vind het buitenspelen heel leuk, ik kan al slingeren in het klimrek"
Vin: "Ik wil graag een fiets bij het buitenspelen"
Cas: "Ik houd van huizen bouwen met lego"
Lara: "Ik vind de glijbaan in de gymzaal heel erg leuk"
Emmily: Ïk vond het leuk om nieuwe kleurtjes te maken met de vingerverf"
Max: "Ik vind vingerverven en gymmen en het digibord het allerleukste op school"
Aram: "Ik vind alles leuk, maar het werkblad het allerleukst"
Javi: "Weet je wat ik leuk vind op school? Gymmen!"

Wist u dat wij in groep 7b:
- Al veel hebben geleerd over breuken,
geldbedragen, ’t Kofschip x, het maken van
strips, Romeinen, Julius Ceasar en de koning van
Oss?
- Vaak energizers tussen de lessen door doen?
- Al huiswerk meekrijgen om te leren?
- Voetbal, basketbal en hockey spelen in de pauzes?
- Werken met een beloningssysteem (Classdojo) en
daarmee punten voor leuke dingen kunnen
inwisselen?
- Aan de andere kant van de school zitten, in een
voor ons nieuw gebouw?
- Muzieklessen volgen van meester Gabriël en we
van hem de cupsong leren?
- Met de hele klas als creatieve les een poppenhuis
maken van 23 schoenendozen?
- Veel zelfstandig werken?

Nieuwe leerkrachten

Even voorstellen…
Mijn naam is Vinoth Lavan, ik ben 31 jaar en
woonachtig in Assen.
Vanaf dit schooljaar kom ik het team op Het
Sterrenschip versterken als vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
Op maandag, dinsdag en vrijdag werk ik hier op
Het Sterrenschip. Op donderdag ben ik werkzaam
op Kindcentrum De Marskramer.
Onlangs ben ik vader geworden van een zoon,
hierom heb ik op de woensdag ouderschapsverlof.
Naast mijn werk sport ik graag, ik doe aan
CrossFit en voetbal. Ook houd ik van reizen en
kom ik graag op bijzondere en mooie plekken.

Even voorstellen…
Hoi ik ben Carmen Messak, 33 jaar en ik woon
in Rolde met mijn man, dochter en hond. Dit
schooljaar vervang ik Vinoth op de woensdag.
Naast het Sterrenschip, geef ik gym op 3 andere
scholen in Assen. Het mooiste aan dit vak vind ik
dat je uitdagende situaties kan creëren, waar
kinderen samen en individueel op een plezierige
en veilige manier hun grenzen kunnen verleggen
en nieuwe dingen kunnen leren. Een lach op het
gezicht van plezier, trotse koppies als iets
eindelijk is gelukt, geeft mij veel energie!

Ik kijk ernaar uit om jullie en de kinderen te leren
kennen en ze op een plezierige en uitdagende
manier les te geven.
Met vriendelijke groet,
Vinoth Lavan

Even voorstellen…
Ik ben Jacko Oosterhof, 36 jaar en woon in Assen. Nadat ik in 2007 afgestudeerd ben aan de pabo in Assen ben ik
eerst een jaar les gaan geven op een internationale school in Ethiopië, daarna ben ik 10 jaar werkzaam geweest op
OBS De Riemsloot in Appelscha in de bovenbouw. Hier heb ik altijd met heel veel plezier gewerkt, maar in het
schooljaar 2018/2019 was het tijd om een droom achterna te jagen en te gaan werken op The Netherlands School
Society in Nairobi – Kenia. Een volledig Nederlandse school in Kenia voor o.a. expatkinderen. Na twee jaar daar
gewerkt te hebben was het tijd voor mij om terug te gaan naar Nederland. Het afgelopen jaar ben ik na een korte
periode in Groningen weer werkzaam geweest voor het bestuur waar ik voor Kenia voor werkte. Al en tijdje dacht
ik erover na om de stap te maken naar Plateau Assen en vanaf dit schooljaar is het zover. Tot aan de Kerstvakantie
ben op de vrijdagen werkzaam in groep 6, de overige dagen werk ik op KC Baggelhuizen.
In mijn vrije tijd loop ik hard, ga ik graag naar het theater of de bioscoop en reis ik graag. Ik heb ook zo`n 15 jaar
toneel gespeeld.
Tot ziens!
Groet, Jacko.

Nieuwe leerkrachten

Even voorstellen…
Mijn naam is Jody Rispens en ik werk sinds dit schooljaar op I.K.C. het Sterrenschip. Ik ben 29 jaar
oud en woon samen met mijn man en onze twee zoontjes, Thijmen en Floris in Smilde. Als ik niet aan
het werk ben ga ik graag wandelen, sporten, lezen of gewoon genieten met ons gezin. Dit schooljaar
kunt u mij op maandag, dinsdag en op de even weken ook de woensdag vinden in groep 5B. Samen met
de klas hebben wij inmiddels een fijne start gemaakt. Ik zie met veel enthousiasme het komende
schooljaar tegemoet.
Ik ben al een aantal jaren werkzaam in het onderwijs en ik heb kennis mogen maken met
verschillende soorten stijlen. Voor mijn werkzaamheden in het mooie noorden, heb ik met veel plezier
in Houten mogen werken. Werken binnen het onderwijs is mijn passie en hoop dit nog vele jaren te
mogen doen. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en de ontwikkeling van uw
kinderen.

Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Margreet de Jager. Ik ben 49 jaar en kom uit
Roden. Ik heb 2 dochters van 16 en 19 jaar. Mijn hobby’s zijn: lezen,
toneel spelen, bakken, haken, werken met vilt, schminken en
knutselen.
Sinds de zomervakantie ben ik als leerkracht werkzaam op Het
Sterrenschip. Ik sta op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 7B
en op woensdag voor groep 8A. Hiervoor ben ik als leerkracht
werkzaam geweest op De Marskramer in Assen. Ook hier stond ik
voor de groepen 7 en 8.
Dit is mijn 4e jaar als leerkracht. Hiervoor heb ik als
verpleegkundige gewerkt en ben ik een aantal jaren bij mijn
dochters thuis geweest. Het onderwijs heeft mij altijd al getrokken
en in 2016 ben ik gestart met de PABO-TOP (4 jarige opleiding in 2
jaar). Ik heb nog geen dag spijt gehad van mijn beslissing. Ik krijg
veel energie van de kinderen en ga iedere dag met plezier naar
mijn werk.
Inmiddels heb ik kunnen wennen aan mijn nieuwe werkomgeving,
leerlingen en collega’s en kan ik zeggen dat ik mij meer dan
welkom voel op Het Sterrenschip. Ik verheug mij dan ook op het
schooljaar dat nog voor ons ligt.

Volgende Sterrennieuws vrij. 29 oktober 2021. Inleveren stukken
uiterlijk wo. 27 oktober. Email: r.andes@plateau-assen.nl

