Het nieuwe schooljaar 2022-2023
De afgelopen maanden zijn we 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.
In een brief die u een paar weken geleden heeft ontvangen, heeft u kunnen lezen over over het aantal groepen
dat we komend schooljaar zullen vormen op school. Vanwege de daling van het aantal kinderen in de wijk en
bij ons op school starten we komend schooljaar met iets minder kinderen in vergelijking tot dit schooljaar
waardoor wij groepen moeten combineren. De huidige 16 groepen moeten we volgend jaar omvormen tot 15
groepen. Volgens een opgestelde procedure zijn we tot het besluit gekomen om de huidige groepen 5 en 6
volgend schooljaar samen te voegen tot drie groepen (6/7a, 6/7b en 7c)
Op basis van het leerlingaantal hebben we eigenlijk recht op 13 groepen. Toch hebben we komend schooljaar
15 groepen. Evenals dit schooljaar kiezen we ervoor om geld dat we krijgen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) in te zetten voor groepsverkleining. Dat betekent dat we twee groepen meer hebben dan
waar we volgens de officiële regelgeving recht op hebben. Hierdoor zorgen we ervoor dat we relatief kleine
groepen kunnen houden. Dit komt naar onze overtuiging de kinderen ten goede.
In deze editie van Het Sterrennieuws extra leest u over het vakantierooster en de vrije dagen, de samenstelling
van het team, de groeps- en lokaalverdeling en de groepssamenstelling. Ter informatie het volgende. De vrije
(mid)dagen zijn vrije momenten voor de leerlingen. Voor de leerkrachten zijn op deze (mid)dagen
gezamenlijke scholingsbijeenkomsten gepland. Volgende week ontvangt u digitaal de schoolgids en de
jaargids 2022-2023. Indien u een papieren exemplaar wilt hebben, is deze verkrijgbaar bij onze conciërge
meester Berend (balie bij de hoofdingang).
Groepssamenstelling
Vandaag 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.
We hopen dat u na het lezen van extra editie van Het Sterrennieuws geïnformeerd bent over de belangrijke
zaken met betrekking tot het nieuwe schooljaar. We wensen u alvast een hele fijne zomerperiode toe!
Met vriendelijke groet,
Amanda Kuiper-van der Laan en Henriët Westerhof
Directie IKC Het Sterrenschip

Zomereditie Sterrennieuws
In de gewone editie van Het Sterrennieuws die vandaag ook verschijnt, staan 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. We willen hierbij uw aandacht vragen voor de tips in Het
Sterrennieuws.
Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Vakanties
Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

17-10-2022

21-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022

06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023

03-03-2023

Goede vrijdag

07-04-2023

07-04-2023

2e Paasdag

10-04-2023

10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023

05-05-2023

Hemelvaartvakantie

18-05-2023

19-05-2023

2e Pinksterdag

29-05-2023

29-05-2023

Zomervakantie

24-07-2023

01-09-2023

Vrije dagen en dagdelen (de leerlingen zijn vrij)
Datum
06-10-2022
28-11-2022
23-12-2022
17-02-2023
28-03-2023
26-06-2023
21-07-2023

Lestijden
Groep 1 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Dagdeel
Donderdagmiddag
Maandagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdag
Dinsdagmiddag
Maandag
Vrijdagmiddag

Bijzonderheden
Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12.00 uur
Hele dag
Vanaf 12.00 uur
Hele dag
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. Er zijn drie leerkrachten die Het
Sterrenschip gaan verlaten. Juf Nicky Tenthof van Noorden heeft 20 jaar met veel plezier op Het Sterrenschip
gewerkt. Ze vindt het tijd voor iets anders en heeft een nieuwe baan aanvaard op KC De Heksenketel, een
Plateau-school in de wijk Marsdijk. Juf Marieke Zwiers is 16 jaar naar volle tevredenheid op Het Sterrenschip
aan het werk geweest. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een dorpsschool; de OBS J Emmens in
Gasselternijveen. Juf Dorine Venema is sinds 5 jaar met veel enthousiasme werkzaam op Het Sterrenschip. Zij
gaat Het Sterrenschip verlaten omdat zij een baan dichterbij huis heeft gevonden en wel op KC 't Heidemeer
in Sappemeer.
Wij vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat deze collega’s onze school gaan verlaten. Maar we snappen
hun beweegredenen en gunnen hun de nieuwe uitdagingen die op hen wachten op hun nieuwe werkplek. We
wensen ze heel veel succes en plezier in hun nieuwe baan!
Gelukkig is het gelukt om in deze tijden van personeelskrapte toch weer nieuwe collega’s te vinden die graag
op Het Sterrenschip komen werken. De collega’s die ons team komen versterken zijn: Helen Maas, Ellen Jager,
Rianne Deuring en Annemarie Kraft van Ermel. Helen, Rianne en Annemarie zijn nu nog werkzaam op KC
Emmaschool en Ellen is momenteel nog werkzaam op KC De Driemaster. We zijn blij dat deze drie ervaren
collega’s bij ons komen werken. In Het Sterrennieuws dat eind september verschijnt zullen zij zich 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 14 juli gaan de kinderen even kijken in hun nieuwe lokaal en kennismaken met hun
nieuwe leerkracht.

Groep

Lokaal

Ingang

Leerkracht(en)

Dagen

1-2a

1

B

Sheila Polling-Vreriks

ma

1-2b

2

B

Margreet de Jager**

ma

Ellen Jager
1-2c

3

C

Leonie Munster

ma

di

4

C

Martine Boerema

di

wo

di

wo*
wo*

ma

Margreet de Jager**
3a

15

A

Vera Lafleur

di
ma

13

A

Gerrike Boonstra

12

C

Renske Wolffram

11

C

Jeanette Bosscher
Helen Maas

*

do

vr

do
do

vr

do

vr

do

vr

wo
ma

di

Marjan van der Wal
4b

vr

vr

di

Vera Lafleur
4a

do

wo
wo

ma

vr

do

di

Renske Wolffram
3b

do

vr

Rianne Deuring
1-2d

wo

wo
ma

di

wo

Groep
5a

Lokaal

Ingang

8

B

Leerkracht(en)

Dagen

Jody Rispens-Swiers

ma

di

Roelien Krol
5b

7

A

Ad Oosterveld

ma

di

vr*
wo

do

wo

do

Leonie Nijstad

vr

6/7a

19

Veste

Jeroen Schut

ma

di

wo

6/7b

17

Veste

Leonie Nijstad

ma

di

wo

Erna Post
7c

16

Veste

8a

9

8b

10

vr*

do

vr

do

vr

Marieke Kuiper

ma

di

wo

do

vr

A

Mark Philips

ma

di

wo

do

vr

B

Chantal Krüger**

ma

di

Daphne Bakker
Vakleerkracht gym

Vinoth Lavan***

vr*
wo

ma

di

wo

do

vr*
vr

*

Jody Rispens-Swiers en Roelien Krol werken om de week op de vrijdag.

*

Na de herfstvakantie werken Chantal Krüger en Daphne Bakker om de week op vrijdag.

**

Chantal Krüger heeft tot de herfstvakantie bevallingsverlof. Op maandag vervangt Gitte Liebe.
Daphne Bakker werkt tot de herfstvakantie van dinsdag t/m vrijdag.

***

Vinoth Lavan heeft op de woensdag ouderschapsverlof. Later zal bekend gemaakt worden wie deze
vervanging gaat doen.

