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Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Gelukkig mochten we na de kerstvakantie onze deuren weer openen en de kinderen welkom heten na 3
weken kerstvakantie. In de week voor de kerstvakantie waren we druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor een mogelijke schoolsluiting na de kerstvakantie. Werk voor niets maar toch zijn we blij
want er gaat niets boven fysiek onderwijs.
In de tweede week na de kerstvakantie kregen we te maken met een flink aantal besmettingen onder
leerlingen. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat twee groepen een aantal dagen thuis moesten blijven en
afstandsonderwijs hebben gehad. Gelukkig zijn deze groepen inmiddels weer op school.
Hoe de komende weken eruit gaan zien, weten we natuurlijk niet. Met de veranderende regelgeving naar
aanleiding van de persconferentie van 25 januari jl. gaan groepen in ieder geval niet meer bij 3 besmettingen
in quarantaine. We wachten rustig af wat de tijd ons gaat brengen en focussen ons op het onderwijs in het
tweede helft van het schooljaar.
Op dit moment worden in de groepen 3 t/m 8 de leerlingvolgsysteem-toetsen (Cito) afgenomen. Dit doen we
niet alleen omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We doen dit vooral omdat het voor ons een tussentijds
meetmoment is waarbij we de gegevens van de toetsen gebruiken om het onderwijs voor de tweede helft
van het schooljaar vast te stellen. We bekijken aan welke groepsdoelen nog (extra) gewerkt moet worden
voor de verschillende vakgebieden. En ook kijken we welk aanbod individuele leerlingen nodig hebben.
Op de studiedag van 4 februari bespreken en analyseren we onder leiding van de intern begeleiders de
toetsgegevens met elkaar en stellen we nieuwe plannen op voor de komende maanden.
Bent u meteen op de hoogte waarom de kinderen vrijdag 4 februari vrij zijn.
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en Amanda Kuiper-van der Laan
Directie IKC Het Sterrenschip

Wist u dat…
Ziek melden niet alleen telefonisch kan, maar ook via de
website? Via “contact” komt u bij de keuze ziekmelden.

Belangrijk om te weten
De studiemiddag die gepland staat op
dinsdag 29 maart is verplaatst naar donderdag
31 maart. De kinderen zijn daarom op donderdag 31
maart om 12.00 uur vrij (in plaats van 29 maart).

Medezeggenschapsraad
GRIJP JE KANS! Binnenkort komen er plekken
vrij de in de Medezeggenschapsraad! Meer informatie volgt.
Nu al vragen? Dan kunt u contact opnemen met de volgende
MR-leden:
Mariëlle Pruim: 06 54392564
Vincent Hegeman: 06 48265235

Juf Gwen
Juf Gwen is een stage juf ze heeft op meerdere
scholen stage gedaan. ze heeft een hele leuke
dramales geven over gevoelens met een bus wanneer
je instapt moet je een bepaalde emotie doen en dan
moet de hele bus die emotie na doen. ze heeft ook
een dans les geven op het liedje Run. Juf Gwen houdt
ook heel veel van reizen ze is al naar veel landen
geweest. ze gaat dit jaar ook nog naar een concert in
londen van coldplay.

Rick en ik hopen heel erg dat juf Gwen een hele goede
juf wordt.
Getypt door Twan en Rick.
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