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Beste ouders/verzorgers,
De herfst is nu echt begonnen, dit weekend gaat de wintertijd in waardoor het ’s ochtends langer
donker is. Een goed moment om de fiets(verlichting) van uw kind te controleren op de veiligheid.
In de herfstvakantie is er een start
gemaakt met het verfraaien van ons
kleuterplein. Als Sterrenschip hebben we
ons eigen speelschip op het plein
gekregen. Daarnaast zijn er klimgrepen op
de muur geplaatst, paaltjes om overheen
te lopen en bloembakken met grassen. De
komende maanden zal het kleuterplein
steeds meer in strandsferen gebracht
worden.
In deze editie van het Sterrennieuws een groepsbijdrage van de groepen 1/2d en 3a, informatie
over zelfstandig werken, leesactiviteiten en een bijdrage ver
We wensen u veel leesplezier.

Amanda Kuiper-v.d. Laan en Henriët Westerhof
Directie IKC Het Sterrenschip

Op IKC het Sterrenschip is één van de belangrijke speerpunten
het vergroten van de autonomie, ‘kinderen leren het zelf te doen’.
Op school komen kinderen de gehele dag door in aanraking met
activiteiten die een beroep doen op zelfstandigheid. Daarnaast
zetten we zelfstandig werken in om leerlingen meer
verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces, wat
ervoor zorgt dat ze minder afhankelijk zijn van de leerkracht en het
hun zelfstandigheid vergroot. De hulp van de leerkracht raakt op de
achtergrond en de leerling vindt zelf oplossingen voor zijn
problemen. Hierdoor krijgt de leerling een gevoel van competentie
en autonomie.
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart om met het te
onderzoeken op welke punten we ons verder kunnen ontwikkelen
op het gebied van zelfstandigheid en hoe we de doorgaande lijn
hierin kunnen versterken. Dit schooljaar zijn de groepen 3 gestart
met het plannen van zelfstandig werk op een planbord. Vanaf groep
4 hebben leerlingen iedere week een dag of weekplanning.

De ontwikkeling dit schooljaar zal vooral gericht zijn op het
differentiëren van aanbod, het versterken van eigenaarschap
van de leerling en het geven van feedback door de leerkracht
aan de kinderen en van kinderen aan elkaar.

Leesactiviteiten
De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn weer gestart met de leestasjes. Wekelijks kiezen de
kinderen een nieuw leesboek uit de bibliotheek op het leerplein om deze thuis samen met de ouders, te
lezen. Door alle leerlingen uit dezelfde boekenkast te laten lezen worden ook anderen kinderen
nieuwsgierig gemaakt.
Tijdens de Kinderboekenweek werd er door alle leerlingen weer volop gepraat,
gewerkt en gelezen over het thema: Worden wat je wil. De boekenruilbeurs was
het startsein van deze 10-daagse en alle kinderen gingen op de eerste dag met een
nieuw gekozen boek naar huis. Op alle leerpleinen waren thematafels ingericht
met boeken. Verschillende ouders hebben verteld over hun beroep en er was bij de
groepen 7 en 8 een echte banenmarkt. Op de laatste dag van de
Kinderboekenweek ging de schoolbel plotseling af en dit was het teken voor de
kinderen om 10 minuten te gaan lezen. Een mooie afsluiting van de
Kinderboekenweek en een goed begin van de herfstvakantie.

Van de verkeersouders
Leer je kind over het verkeer
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten nog veel leren over het verkeer. Op school krijgen alle
kinderen verkeerslessen op school, maar je rol als ouder in de verkeersopvoeding is nog belangrijker.
Thuis kun je het nodige doen om je kind te helpen zich veilig door het verkeer te bewegen. Veilig Verkeer
Nederland (VVN) maakte een serie video's over de ontwikkelingsfasen van kinderen in het verkeer en hoe
je samen kunt leren en oefenen. Niet alleen in huis, maar ook onderweg in het verkeer. Maak samen
kilometers. Lopend of op de fiets. Zo leert je kind omgaan met het verkeer en ontwikkelt hij of zij een
goed verkeersgevoel.
Wist je trouwens dat jouw voorbeeld superbelangrijk is? Jonge kinderen kijken goed naar hun ouders en
nemen gedrag over. Ook als het om verkeer gaat. Hou je daarom altijd aan de regels en leg uit wat je
doet.
VVN heeft ook verkeersmaterialen voor thuis ontwikkeld. Deze materialen helpen je om kinderen op een
leuke manier wegwijs te maken in het verkeer. Zo kun je bijvoorbeeld een ouder - kind quiz doen. Voor
kinderen in groep 7 of 8 is er de game app Wheelie Pop over afleiding op de fiets. Voor kinderen in de
lagere groepen is er de Dode Hoek game app. Klik voor deze en andere materialen op:
https://vvn.nl/leerjekindoververkeer
Veel plezier!
De verkeersouders

In groep 3 vinden we het belangrijk dat kinderen weten/ontdekken waar ze
goed in zijn. Niet iedereen is goed in hetzelfde. Niemand is overal goed in.
Maar iedereen is ergens goed in!!!
De kinderen uit groep 3a hebben voor zichzelf een medaille gemaakt. Daarop
hebben ze getekend waar ze goed in zijn.
Ik kan goed…………..
Emy: turnen
Jurrian: Voetballen
Amien: voetballen
Jasmine: dieren helpen
Femke: sporten
Mylan: visjes vangen
Yinthe: rekenen
Nienke: paard rijden

Jenthe: Zingen
Jolien: dansen
Maite: tekenen
Gijs: rennen
Ruben: judoën
Daan: Mikado spelen
Anne-Fleur: paardrijden
Gladys: dansen

Van de verkeersouders
Fietsverlichting
Het is weer herfst! Tijd om de fietsverlichting te checken, want het is langer donker.
AAN in het donker
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker is, dan is het extra belangrijk dat je goed
zichtbaar bent.

1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je
fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk. Werkt je koplamp, straalt hij
recht naar voren en geeft hij wit of geel licht? Zit er een rode reflector aan de achterkant van de fiets of in
het achterlicht? Wertkt je achterlicht?
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist ben je
beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen.
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