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Infoblad 14 Schooljaar 2018-2019

Agenda
Vrijdag 17 mei

Donderdag 23 mei

Maandag 20 mei

Vrijdag 24 mei

Startgroepen naar Artis.

Praktisch verkeersexamen groep 8
Start cito periode

Informatie bijeenkomst Nederlandse taalles
voor volwassenen
Start Nederlandse taalles voor volwassenen
Schoolbezoek op de Ster door professionals
uit het buitenland i.v.m. congres Social
Inclusion for Young Children.

Algemene informatie
Schoolreisje groepen 1 t/m 4

Op woensdag 29 mei gaan de groepen Jupiter, Mars, Aarde en Mercurius (1 tm 4) op schoolreisje. Dit
jaar gaan we naar speelpark Oud Valkeveen in Naarden. We vertrekken om 09.00 met de bus en
zullen rond 16.00 weer terug zijn op school.
We zullen de hele dag in het speelpark zijn en voor de lunch wordt gezorgd. Wel willen we aan u vragen
om uw kind in een rugtas een koek en wat drinken mee te geven als 10-uurtje.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind goede schoenen aan heeft waar hij of zij de hele dag op kan lopen?
Bij mooi weer: smeer uw kind in met zonnebrand.
Bij slecht weer: geef uw kind regenkleding mee.
Datum: woensdag 29 mei
Waar: speelpark Oud valkeveen
Tijd vertrek: 09.00
Tijd terug op school: rond 16.00 uur
De kosten van het schoolreisje zijn €30,-.
U kunt het geld storten op IBAN nummer NL77INGB0664778046 t.n.v. Sirius inz. Basisschool De Ster.
Vermeld bij het overmaken de naam en groep van uw kind(eren) en dat het om het schoolreisje gaat. U
kunt het schoolreisje ook contant betalen bij Shida Asruf (administratie).

Informatie uit de startgroepen Jupiter en Mars
Startgroepen naar Artis

De startgroepen brengen morgen, 17 mei, een bezoek aan Artis. We gaan met de metro heen en terug.
De vervoers- en toegangsbewijzen worden geregeld door school.
We vertrekken om 08.45 van school. We zijn rond 15.00 weer terug. Omdat we met het OV gaan kan
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het zo zijn dat we iets later zijn, 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 (in het geval van slecht weer);
Ingesmeerd is met zonnebrand (in geval van zonnig weer)?

Informatie uit de stamgroepen
Praktisch verkeersexamen groep 8

Aanstaande maandag gaat groep 8 fietsexamen doen. Ze zijn om 11.15 uur aan de beurt en hopen dan
rond 12.15 uur weer op school te zijn. Ze komen tussen de middag dus iets later thuis.

Theoretisch verkeersexamen groep 7

Afgelopen woensdag heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gedaan.
Alle kinderen zijn geslaagd en hebben hun verkeersdiploma.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Workshops voor ouders
Workshop : voorbereiden op de overgang van
groep 2 naar 3!
Zit uw kind in groep 2? Vraagt u zich af hoe u uw kind het
beste kunt voorbereiden op de overgang van groep 2 naar
3. Wilt u weten waarmee uw kind in groep 3 te maken zal
hebben? Dan is deze workshop een goede gelegenheid om
er achter te komen. Mis het niet!
Wanneer: dinsdag 18 juni 2019
Tijd: 9.00-10.00 u.
Voor wie: voor alle ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 2.
Door wie: Juffrouw Ciska van Eijl en meester Daniel Mulder!
Waar: In het ouderatelier.
Nederlandse taal les voor ouders : informatie bijeenkomst !
Wilt u beter Nederlands spreken, schrijven en lezen? 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.
Wanneer:

donderdag 23 mei

Tijd:

9.00 -9.30

Waar:

ouderkamer

