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Infoblad 13 Schooljaar 2018-2019

Agenda
Vrijdag 19 april

Vrijdag 10 mei

20 april tot en met 5 mei

Vrijdag 14 mei

Let op! Er is gewoon school.
Geen zwemmen vandaag.

Meivakantie

Disco avond groep 6 tot en met 8.

Ouderworkshop ‘ Hoe help ik mijn kind met
taal? ‘

Algemene informatie
Juf Romina naar Suriname

30 maart tot en met 7 april is de directeur Romina Ferrari op studiereis naar Suriname geweest.
Een paar keer per jaar biedt Stichting Sirius de mogelijkheid voor medewerkers om een studiereis naar
Suriname of Ghana te maken. Deze reizen noemen wij de Sirius Tracks.
Het doel van deze reizen is dat medewerkers intensief kennis maken met de cultuur die in de thuissituatie
van veel leerlingen belangrijk is. Ze leren over de geschiedenis van het land, de cultuur en het landschap.
Juf Romina is de vierde medewerker van onze school die zo’n reis heeft gemaakt. Eerder ging al juf
Sandra naar Ghana. Juf Melanie en juf Cynthia zijn naar Suriname geweest.
Na een reis wordt met het team gedeeld wat er aan ervaring is opgedaan.
Juf Romina vertelt:
“ Suriname was prachtig en heel
interessant. Ik heb genoten van elke
minuut dat ik daar was. We zijn een
paar dagen in Paramaribo geweest,
hebben een paar dagen op de
plantages doorgebracht en de laatste
dagen waren in de binnenlanden. Ik
heb zelfs een nacht in de jungle
geslapen. We hebben veel te horen
gekregen over de verschillende
volkeren die in Suriname samen leven
en geleerd over de geschiedenis van
het land. Uiteraard zijn we bij een
aantal scholen op bezoek geweest en
hebben we gesprekken gevoerd met leerkrachten, schoolleiders en leerlingen. Op een school in Dan Paati
hebben we ook les gegeven. De binnenlanden vond ik het indrukwekkendste. Het was daar niet alleen
ontzettend mooi, maar ik vond het vooral heel leerzaam en boeiend om te zien hoe de mensen daar
leven.”
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Om u een inkijkje te geven van wat de leerlingen zoal doen en leren op school,
zullen wij af en toe een berichtje van leerlingen plaatsen.
Dit keer: Blessing en Selena tijdens een Paas rekencircuit.
De afgelopen periode hebben de leerlingen een aantal vaste leerdoelen aangeboden gekregen. In mei
en juni gaan er weer citotoetsen gemaakt worden. Om te oefenen heeft juf Helen een rekencircuit uitgezet
door de school met alle leerdoelen van de afgelopen tijd. De opdrachten lijken op opdrachten die ze
straks ook in de toetsen zullen krijgen; meerkeuzevragen. Dit vinden kinderen vaak moeilijk. Zo kunnen ze
alvast wennen aan de opdrachten die ze gaan krijgen. En ze kunnen kijken of ze na deze periode nu
alles goed kunnen uitrekenen.
Wat moesten jullie doen?
Selena en Blessing : “ We moesten met een groot
maatje plaatjes zoeken met rekenopdrachten. We
moesten dan proberen de sommen uit te rekenen.”
Hoe ging het?
Selena: “ Sara heeft mij goed geholpen. Ze had een
rekenrekje voor mij bij zich. Zo kon ik tellen hoeveel
het was.”
Blessing: “ Het was gezellig. Het was leuk om door
de school te mogen lopen en opdrachten te zoeken.
Ik kon goed opschieten met mijn kleine maatje. Ik
kon hem vaak helpen en dat vond ik leuk om te
doen.“
Wat vonden jullie van het rekencircuit?
Selena: “Leuk om te doen. Ik vond het leuk om met
een groot maatje samen de opdrachten te doen.”
Blessing: “ Het was heel leuk om niet in het lokaal te hoeven blijven, maar door de school te mogen en
dan sommen uit te rekenen.”

Informatie uit de startgroepen Jupiter en Mars
Bezoek Artis
Na de meivakantie werken we met de kleuters aan het thema “dieren”.
Daarom brengen we op vrijdag 17 mei met de groepen Mars en Jupiter (groepen 1 en 2) en de Sterretjes
een bezoek aan Artis. We gaan met de metro heen en terug. De vervoers- en toegangsbewijzen worden
geregeld door school.
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We vertrekken om 08.45 van school. We zijn rond 15.00 weer terug. Omdat we met het openbaar
vervoer gaan kan het zo zijn dat we iets later zijn dan gepland, wij vragen hiervoor om uw begrip.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind:
Schoenen aan heeft waar hij/zij goed op kan lopen;
Een lunchpakketje en wat drinken bij zich heeft;
Een rugtas en regenkleding bij zich heeft?
We gaan er een gezellige en leerzame dag van maken!

Workshops voor ouders
Workshop Hoe help ik mijn kind met ‘TAAL’

Bent u benieuwd naar hoe en wat de kinderen tijdens de taalworkshops op school leren?
Wilt u zelf tools om thuis uw kind te kunnen helpen met het oefenen van onder andere spelling,
woordenschat en schrijven?
U bent van harte welkom om mee te doen met de workshop voor ouders. Juf Ciska, taalspecialist, zal u
vertellen over het taalonderwijs op onze school. Ook zal zij tips voor thuis geven.
Handig en leuk om met uw kind thuis taalspelletjes te kunnen doen.
Wanneer: dinsdag 14 mei
Waar: ouderatelier
Wie: ouders van groep 3-8
Tijd: 9.00-10.00

Nederlandse taal les voor ouders

Wilt u beter Nederlands spreken, schrijven en lezen?
Na de meivakantie gaan we starten met Nederlandse les voor ouders op OBS De Ster. De lessen zijn
voor beginners en gevorderden. In de lessen ga je oefenen met spreken, grammatica, brieven en e-mails
schrijven en lezen. We zullen ook praten over thema’s van de basisschool. De lessen duren 9 weken en
zijn 2 ochtenden per week (woensdag en vrijdag)
Als u mee wilt doen, kunt u dit formulier invullen en inleveren bij juffrouw Arnage Petrus of bij de
administratie.
Voornaam:_______________________________________________________
Achternaam:_____________________________________________________
Telefoonnummer:_________________________________________________
BSN:____________________________________________________________
Naam en groep van kind:____________________________________________

DUTCH LESSONS!

