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Weekoverzicht
Maandag 12 februari
 Gym
 Schaatsles groep Neptunus, leerlingen
kunnen later dan 12.00 terug zijn.
 Schooltandarts aanwezig.

Dinsdag 13 februari
 Inburgeringscursus voor ouders in het
ouderatelier in de ochtend
 Schooltandarts aanwezig.

Woensdag 14 februari
 Gym
 Inburgeringscursus voor ouders in het
ouderatelier in de ochtend
 Schooltandarts aanwezig.

Donderdag 15 februari
 Schooltandarts aanwezig.

Vrijdag 16 februari
 Schoolzwemmen groep 5, de leerlingen
zijn om 15.45 weer terug op school.
 Schooltandarts aanwezig.

ALVAS T

Maandag 19 februari
 Voorstelling muziek groepen Aarde en
Mercurius om 8.45 in de grote hal.
 Gym
 Schaatsles groep Neptunus, leerlingen
kunnen later dan 12.00 terug zijn
 Jumples groep Saturnus, leerlingen komen
tussen de middag niet thuis eten. Brood en
drinken mee!
Dinsdag 20 februari
 Geen bijzonderheden

Woensdag 21 februari
 Gym

Donderdag 22 februari
 Studiedag, alle leerlingen vrij.

Vrijdag 23 februari
 Studiedag, alle leerlingen vrij.
 Start voorjaarsvakantie

NOTEREN

Maandag 2 april en dinsdag 3 april alle leerlingen vrij ivm tweede paasdag en studiedag.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voorstelling muziek groepen Aarde en Mercurius
Maandag 19 februari van 8.45-9.00 uur zullen de groepen Aarde en Mercurius een korte voorstelling houden in de
grote hal. De afgelopen maanden hebben zij wekelijks muziekonderwijs gekregen van meester Ego. Inmiddels
hebben ze al veel geleerd en zij willen dit graag aan u laten zien.
U bent dan ook van harte welkom om te komen kijken. Tijdens de inloop tussen 8.30 en 8.45 kunt u alvast een
plekje kiezen op de tribune.

Jumples groep Saturnus
Maandag 19 februari gaat groep Saturnus (7/8) naar Jump XL in Diemen voor een
Jumples. Ze leren dan tricks en springen op een trampoline onder begeleiding van een
jumpmaster. De leerlingen komen tussen de middag niet terug om op school of thuis te
eten, dus ze moeten brood en drinken meenemen.

Klankbordgroep ouders
Na het oprichten van een oudercommissie en een leerlingenraad, gaan we nu ook een
klankbordgroep oprichten. Een klankbordgroep is een groep ouders, die graag mee
willen denken over de school. En willen helpen om de school meer bekendheid te geven
in de buurt.
De oudercontactpersoon en de directeur gaan regelmatig met deze klankbordgroep in gesprek voor tips, adviezen
en feedback over de school. Deze ouders zijn de oren en ogen van de school in de buurt en bij de ouders onderling.
Op deze manier bouwen we samen verder aan De Ster. Enkele ouders uit de klankbordgroep zullen ook
ambassadeur van de school worden. Zij maken bijvoorbeeld andere ouders enthousiast om hun kind bij ons op
school te plaatsen. Of zij brengen bewoners en andere belanghebbenden van de school op de hoogte van wat wij
doen en/of in contact met elkaar.
Wilt u ook hulpouder zijn, in de oudercommissie of in de klankbordgroep of medezeggenschapsraad? Komt u zich
dan melden bij Arnage Petrus, onze oudercontactpersoon. Zij zal u dan vertellen wat er mogelijk is.

IOP gesprekken : ouder-kind- coach gesprekken
De komende weken vinden de IOP gesprekken plaats. De coach van uw kind zal u hiervoor uitnodigen. Tijdens dit
e
gesprek zal het 3 semester geevalueerd worden met u en uw kind. En zal er een nieuw individueel ontwikkelplan
opgesteld worden voor semester 4. Voor u als ouder is dit het moment om te horen hoe uw kind het doet op school
en wat hij/zij al bereikt heeft. De gesprekken voor groep Aarde zullen ook doorgaan, maar mogelijk iets later. De
ouders van deze groep krijgen nog nader bericht.

Verhoging vergoeding Jeugdsportfonds
De maximale vergoeding voor jeugdsport is vanaf 1 januari 2018 verhoogd naar 300 euro. Dit in verband met het
duurder worden van deelname aan sporten. De vergoeding is bedoeld voor sportcontributie van uw kind en de
aanschaf van sportmaterialen. Elk kind met een Stadspas, komt in aanmerking voor deze vergoeding. Het is ook
mogelijk om zonder het bezit van een Stadspas een aanvraag in te dienen, wanneer financiële ondersteuning nodig
is. In dit geval dient bij de aanvraag een geldige motivatie op te worden gegeven.
Om de vergoeding aan te vragen, kunt u online een aanvraag indienen. Het Stadspasnummer is dan de legitimatie.
Het nummer dat op de achterkant van de Stadspas staat, moet op het aanvraagformulier ingevuld worden. Dit
nummer heeft 19 cijfers en begint altijd met 60643660.
Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraag kunt u op school bij Myrna Bosman terecht. Zij is onze
ouder- en kindadviseur. Zij kan u dan verder helpen.

