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Infoblad 7
Schooljaar 2018-2019

Weekplanning

Maandag 17 december

Maandag 7 januari

Dinsdag 18 december

Dinsdag 8 januari

Woensdag 19 december

Woensdag 9 januari

Donderdag 20 december

Donderdag 10 januari

Vrijdag 21 december

Vrijdag 11 januari

Gym.
De leerlingen van de Ster
zijn om 12.00 uit.
Voorschool de Sterretjes
is gewoon open tot 13.30
Start Kerstvakantie.

Gym.
Schoolzwemmen groep 5,
leerlingen om 15.45 terug op
school.

Gym.

Kerstcircuitmiddag groep 3-8.

Leerlingen om 12.00 vrij
ivm Kerstdiner om 17.00.

Studiedag, alle leerlingen
vrij
Eerste schooldag nieuwe
jaar!

Rekenworkshop voor ouders
groep 3,4,5 om 9.00-10.00

Alvast noteren
Maandag 21 januari - vrijdag 8 februari afname cito toetsen. Zorg dat uw kind goed uitgerust
op school komt in deze periode.
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Algemene informatie
TSO prijsverlaging!
De Ster neemt de TSO over van Swazoom. Vanaf 1 januari gaat de organisatie vanuit school
gebeuren en betaalt u de TSO via de administratie van de school. De prijs voor de overblijf gaat
omlaag. De nieuwe prijs voor de TSO is 1,50 per overblijfdag.
Binnenkort krijgt u vanuit school een formulier. Hierop kunt u aangeven of u van de overblijf
gebruik wilt maken. U kunt dan een abonnement nemen, zodat u maandelijks betaalt. Er zijn
abonnementen voor 1,2,3 of 4 dagen. Op woensdag is er geen TSO omdat de school om 12.00
uit is.
De TSO is inmiddels een gezellige lunchtijd geworden, waar kinderen uitgedaagd worden om te
spelen en te sporten. De TSO begeleiders bedenken iedere keer weer leuke activiteiten voor de
kinderen. Wij zouden graag alle kinderen op de TSO willen hebben, zodat zij nog meer met
elkaar kunnen spelen, ontwikkelen en samen zijn. Hopelijk bereiken we met deze prijsdaling dat
meer ouders gebruik gaan maken van de overblijf voor hun kind.
Kerstdiner donderdag 20 december
Donderdag zijn de leerlingen om 12.00 uit. Er is dan geen overblijf. Om 17.00 worden alle
leerlingen, ook de peuters, weer op school verwacht voor het Kerstdiner.
Het eten kunt u in de hal of in de groep afgeven. De kinderen gaan in de eigen klas eten.
Voor ouders is er een gezellige kerstborrel in de speelzaal georganiseerd met lekkere hapjes en
drankjes. Zo kunt ook u genieten van een kerstavondje
bij ons op school, samen met andere ouders.
De Kerstborrel is georganiseerd door de
ouderraad, speciaal voor u!
Om 18.30 is het Kerstdiner voor de peuters voorbij.
De andere leerlingen gaan naar de Kerstvoorstelling.
Leerlingen en leerkrachten hebben een mooi optreden
voor u en elkaar voorbereid. Na de voorstelling mogen de kinderen alleen onder begeleiding
van een volwassene naar huis. Dit in verband met het tijdstip en het donker buiten.
Komt u ook helpen op school?
We zien dat veel kinderen extra oefening nodig hebben met lezen en rekenen.
Die extra oefening willen we graag tijdens schooltijd de hele week door kunnen geven.
Om zo veel mogelijk kinderen extra hulp te kunnen bieden, hebben we ook uw hulp nodig!
We willen aan u als ouders/verzorgers vragen om te komen helpen op school.
U kunt ook in uw omgeving vragen of een familielid of vriend het leuk zou vinden om te komen
helpen. U kunt zich opgeven bij de stamgroepcoaches of direct bij de intern begeleider Daniëlla
de Wilde.
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In het schema hieronder kunt u zien welke tijden u zou kunnen komen helpen. Het is staat u vrij
om een tijdstip te kiezen of meerdere dagen of tijden te komen helpen. U bent van harte
welkom!
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.45-09.45 uur

08.45-09.45 uur

08.45-09.45 uur

08.45-09.45 uur

08.45-09.45 uur

10.30-11.30 uur

10.30-11.30 uur

10.30-11.30 uur

10.30-11.30 uur

10.30-11.30 uur

11.30-12.00 uur

11.30-12.00 uur

11.30-12.00 uur

11.30-12.00 uur

11.30-12.00 uur

13.00-14.00 uur

13.00-14.00 uur

13.00-14.00 uur

13.00-14.00 uur

14.00-15.00 uur

14.00-15.00 uur

14.00-15.00 uur

14.00-15.00 uur

In een uur kunt u wel 4 kleine groepjes van 2 of 3 kinderen helpen met een extra oefening in
lezen of rekenen. Alles wordt aan u uitgelegd. We laten zien hoe het moet en wat er van u
verwacht wordt. Het is niet moeilijk, wel heel erg waardevol voor onze kinderen.
KOMT U OOK? Want samen werken we aan de toekomst van onze kinderen.

Informatie voor ouders
Workshops 2019: “Hoe help ik mijn kind met rekenen?”
Vanwege de grote behoefte van ouders, organiseren wij ook dit schooljaar weer een workshop
“Hoe help ik mijn kind met rekenen”. Wilt u tips, tools en handvatten over hoe u uw kind het
beste thuis kan helpen met het rekenen? Of bent u benieuwd hoe de kinderen op De Ster leren
rekenen? Kom dan naar de workshop.
Wanneer:
☐ Woensdag 9 januari 2019: Voor Ouders/verzorgers van leerlingen uit Groep 3,4 en 5
☐ Woensdag 16 januari 2019: Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 6,7 en 8
Tijd: 9.00-10.00 uur
Door wie:
Waar:

Rekenspecialist (juffrouw Helen de Loor).
Ouderatelier!
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Speciaal nieuws
Integraal kindcentrum de Ster, voorheen basisschool de Ster, gaat
vanaf 1 januari 2019 van start
en is een brede voorziening voor kinderen van 2 tot 13 jaar, met één pedagogische visie, één
team en één centrale aansturing.
Vandaag, vrijdag 14 december gaan Stichting Sirius en Swazoom een
samenwerkingsovereenkomst teken. Hierin staat dat zij samen het kindcentrum verder op gaan
bouwen. Het team van de Ster, het team van de Sterretjes en de andere medewerkers van
Swazoom die bij ons op school werkzaam zijn, zijn dus vanaf maandag officieel één team.
Onder leiding van de huidige directeur Romina Ferrari.
Gezamenlijke pedagogische visie en aanpak
Op kindcentrum de Ster bieden we een samenhangend aanbod voor alle kinderen van 2 tot 13
jaar in de wijk Gein in Amsterdam Zuidoost. Het aanbod is zowel onder schooltijd als buiten
schooltijd. Het is een aanbod op maat dat kinderen de mogelijkheid biedt hun brede talenten te
ontwikkelen en kennis en vaardigheden te leren voor de toekomst. Medewerkers werken vanuit
een gezamenlijke pedagogische visie en zetten gezamenlijk in op ouderbetrokkenheid en - waar
nodig - op zorg.
Leren, spelen en ontwikkelen in vertrouwde omgeving
Omdat kinderen vanaf jonge leeftijd naar IKC de Ster gaan, is het IKC een vertrouwde
omgeving en daardoor een veilige plek om te leren, te spelen en te ontwikkelen. Doordat
kinderen in het IKC meer uren gaan doorbrengen dan op een reguliere basisschool, zijn er meer
mogelijkheden voor het bieden van pedagogiek en talentontwikkeling. Door de doorgaande lijn
van kinderopvang naar school naar jeugd- en jongerenwerk is er beter zicht op de ontwikkeling
van de kinderen.
Toekomst
Het Kindcentrum blijft door ontwikkelen naar een plek waar leerlingen kunnen zijn, ontwikkelen,
spelen en leren van 7.00 tot 19.00.

