Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag hebben de Koningsspelen plaatsgevonden. Na een gezamenlijke opening hebben de groepen
verschillende activiteiten ondernomen en gezamenlijk genoten van een ontbijt of lunch. Deze dag heeft
voor de groepen 1 t/m 4 in het teken gestaan van sporten. Dank aan alle ouders, opa’s en oma’s voor de
begeleiding deze dag.
Schoolfotograaf
Alvast goed om in uw agenda te noteren. Op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei komt de schoolfotograaf
bij ons op school en op de kinderopvang. U ontvangt hier later meer informatie over.
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
We weten dat een aantal ouders het op prijs stelt om vroegtijdig geïnformeerd te worden over de
schoolvakanties van het nieuwe schooljaar. De vakantieregeling voor volgend schooljaar is recentelijk
vastgesteld en kan bekend gemaakt worden.
Naast de vakanties zoals hieronder aangegeven, zullen de kinderen ook nog een aantal dagen/dagdelen
vrij zijn. Over deze data wordt u verderop in dit schooljaar geïnformeerd.
De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 29 augustus 2022.
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
(= incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
(+ vrijdag na Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2023

17-10-2022 t/m 23-10-2022
26-12-2022 t/m 08-01-2023
27-02-2023 t/m 05-03-2023
07-04-2023
10-04-2023
24-04-2023 t/m 07-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
24-07-2023 t/m 03-09-2023

In dit Sterrennieuws leest u o.a. een bericht vanuit de leerlingenraad over de kunstuitleen en een verslag
over het geslaagde schoolvoetbal en volleybal.
We wensen u een fijne meivakantie.
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en Amanda Kuiper-van der Laan
Directie IKC Het Sterrenschip

De afgelopen weken hebben kinderen van de
groepen 5 en 6 meegedaan aan verschillende
scholentoernooien. Door de corona is het
volleybaltoernooi opgeschoven naar maart/april.
Hierdoor kwamen voor deze groepen het voetbalen volleybaltoernooi vlak achter elkaar aan.
Het eerste toernooi was het voetbaltoernooi bij Achilles 1894’. Hieraan deden drie
jongensteams en twee meidenteams mee. De kinderen hebben een plezierige (lange) dag
gehad en hebben goed hun best gedaan. Het zat de meiden in eerste instantie niet mee.
Doordat een team zich had teruggetrokken moesten ze meedoen in een jongenspoule.
Echter heeft dit de meiden niet van hun stuk gebracht, sterker nog, één van de
meidenteams is eerste geworden in hun categorie!
Het tweede scholentoernooi was een week later in
sporthal Olympus. Hier werd er gevolleybald.
Tijdens de gymles hebben de kinderen al veel
kunnen spelen en oefenen met het lastige spel. Op
deze dag werd het Sterrenschip vertegenwoordigd
met één jongensteam en twee meidenteams. Ook
op deze dag wist een van de meidenteams er
vandoor te gaan met de eerste plek.
Al met al natuurlijk geweldige prestaties van de kinderen en ze kwamen op school met
geweldige verhalen over beide dagen. Dit is natuurlijk mede te danken aan de ouders die op
deze dagen hebben gecoacht en begeleid. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Het
volgende toernooi is op 1 juni op de velden van AVO, korfbal!

RAAK GEEN SPAAK
Met het mooie weer op komst gaan we weer vaker op
de fiets. Ook onze kinderen nemen we mee op de
fiets. Helaas gaat dat niet altijd op een veilige manier.
Gemiddeld komen per dag 9 kinderen in de leeftijd
van 3 t/m 6 jaar op de Spoedeisende Hulp, doordat
een voetje tijdens het fietsen tussen de spaken komt.
En dat kan ernstige verwondingen veroorzaken. Met goede spaakafscherming is dat
eenvoudig te voorkomen. Waarom gebeuren er dan toch zoveel ongevallen?
Achterop de fiets
Bij kinderen van 3 t/m 6 jaar komt een zogenaamde spaakbeknelling dus vaak voor.
Meestal gebeurt dat wanneer zij achterop de fiets zitten en een voetje tussen de spaken
komt. Bijna 1 op de 3 van de kinderen breekt hierbij een bot. De fietszitjes van
tegenwoordig hebben geïntegreerde spaakafscherming, maar toch zien we in de laatste
jaren nog geen daling in het aantal zogenaamde spaakbeknellingen.
Bij een onderzoek onder bijna 700 ouders waarbij ze aangaven hoe zij hun kind in de
leeftijd van 3 t/m 6 jaar vervoeren op de fiets, blijkt o.a. dat:
•
•

•

•

kinderen zo nu en dan voor korte stukjes los achterop worden vervoerd, dus niet in
een fietszitje;
bij kinderen die los achterop de fiets zaten, er bij 9 op de 10 ouders géén
spaakafscherming (hardplastic beschermplaten) op de fiets zat. Jasbeschermers zijn
bijvoorbeeld geen veilige spaakafschermers;
de helft van de kinderen die een voet tussen de spaken hebben gehad, los op de
bagagedrager zat (vaak door een onverwachte situatie, bijvoorbeeld omdat de fiets
met fietszitje een lekke band had);
van de ritjes waar een kind de voet tussen de spaken heeft gehad, ruim de helft van
de ritjes minder dan 5 minuten duurde.

•

De conclusie uit dit onderzoek is dat ouders zich veelal niet bewust zijn van het risico van
spaakbeknelling en hoe vaak dit nog voorkomt.
Wij hopen door dit met jullie te delen alle ouders, grootouders en anderen die
verantwoordelijk zijn voor jonge kinderen weer even bewust gemaakt te hebben.
De directie en verkeersouders.

Na alle corona perikelen mochten we dit jaar weer van start met de paaseitjesactie!
Er werd enthousiast verkocht, met als resultaat de verkoop van bijna 4000 zakjes.
Per klas kreeg degene met de meest verkochte zakjes een prijs, deze werden uitgereikt op 11
april.
Groep 1/2 B verkocht de meest eitjes als klas en kreeg een geschenk naar keuze ter waarde
van €25,00.
Er werden toffe prijzen beschikbaar gesteld door organisaties in en rondom Assen;
Skik Witterzomer; Gratis entree met vriend of vriendin
Jumpstyle; 1 uur gratis springen met een vriend of vriendin
Molenduinbad Norg; Gratis entree met een vriend of vriendin

Ook dit jaar biedt de Stichting Avond4daagse Assen een Alternatieve Avond4daagse in Assen.
Zijn er bij jouw organisatie ook geïnteresseerden die dit jaar de Avond4daagse willen lopen?
Dan kunnen zij zich vanaf 1 mei inschrijven op avond4daagse-assen.nl.
In de maand juni of juli kunnen zij 1 week 4 verschillende routes van 5 of 10 kilometer lopen.
Met een app (bijvoorbeeld Strava) kunnen ze de routes registreren.
Wanneer ze de 4 routes naar ons sturen krijgen zij ook dit jaar een medaille!
Nieuw dit jaar: je kunt je inschrijven als individuele wandelaar, maar je kunt ook als school
groepen inschrijven. Daarnaast hebben we een nieuwe medaille!

·
·

·
·
·

De voorwaarden
- Inschrijven kan vanaf 1 mei 2022 op www.avond4daagse-assen.nl;
- Wandel vanaf 1 juni tot en met 30 juni de Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je door in
deze periode in vijf achtereenvolgende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te
wandelen. Er mag 1 rustdag tussen zitten;
- Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook overdag lopen;
- Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 verschillende dagen 4 verschillende
routes hebt gelopen;
- Stuur je bewijs als reactie op je bevestiging naar info@avond4daagse-assen.nl We sturen je
de medaille binnen 3 weken.
Stichting Avond4daagse Assen

Volgende Sterrennieuws vrij. 3 juni 2022. Inleveren stukken
uiterlijk wo. 1 juni. Email: r.andes@plateau-assen.nl

