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Vrije dagen rond Pasen 
Morgen, Goede vrijdag, en maandag zijn de kinderen vrij in verband met Pasen.. 
 
Besloten facebook groep 
Voor de Sterre der Zee zijn er twee facebook pagina´s. De ene is de openbare facebook, waar weinig 
foto´s van kinderen op komen te staan (Sterre der Zee). De andere is de besloten facebook groep 
(KBS Sterre der Zee). Hier kunt u lid van worden door een mail te sturen naar 
janine.vankaam@primenius.nl, met daarin het email adres dat u voor facebook gebruikt. Zo hoeven 
we geen facebookvrienden te worden.  
Op deze pagina staan foto’s en filmpjes van de leerlingen, maar ook handige weetjes. We vinden het 
belangrijk, om op deze manier zo veel mogelijk ouders te bereiken. Dus als u nog geen lid bent, wilt u 
dan even een mailtje sturen? 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdagochtend 29 maart komt de schoolfotograaf op school. De kinderen mogen dan in hun 
mooiste kleren op school komen. Vanaf 8.30 uur tot 9.30 uur kunnen de kinderen met hun broertjes 
en zusjes op de foto. Wij zullen starten met de foto’s van de broertjes/zusjes die nog niet bij ons op 
school zitten.  
Hierna komen de broertjes/zusjes die allemaal op school zitten op de foto. 
U kunt zich dinsdagochtend melden bij juf Marjolein. Zij begeleidt de schoolfotograaf. 
Uiteraard wordt er een klassenfoto en een pasfoto gemaakt van elke leerling. 
Zodra de foto’s klaar zijn, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. 
 
Ouders in de klas 
In de week van 8 t/m 18 maart heeft u in de klassen kunnen kijken bij groep 1-2 en groep 5-6-7-8. 
Doordat juf Janine ziek was, hebben we de ouders in de klas momenten van groep 3-4 laten 
vervallen. Na Pasen zal juf Janine contact opnemen met de ouders die op het rooster stonden om 
een nieuwe afspraak te maken voor het ouders in de klas moment bij groep 3-4. 
Ouders waarvan het kind niet in groep 3-4 zit, maar het rekenmoment bij juf Janine wilden komen 
bekijken, worden hier uiteraard in meegenomen. Mocht uw kind in groep 3-4 zitten en u ook graag 
willen komen kijken, maar stond u niet op de lijst, dan kunt u mailen naar 
janine.vankaam@primenius.nl.  
 
Meedraaimiddag 
Dinsdag 12 april organiseren wij een meedraaimiddag voor ouders/verzorgers. Alle ouders kunnen 
deze middag samen met hun kind lessen volgen. Er wordt niet meer gekeken in de klas maar actief 
meegedaan. Uw kind kan u laten zien en voelen wat het op school doet en op welke manier wij 
werken. 
Schrijf deze datum alvast in uw agenda!!!! 
 
Vervolg NLdoet: hulp gezocht. 
De Sterre der Zee heeft dit jaar meegedaan aan de actie NLdoet. Binnen en buiten de school hebben 
verschillende ouders/verzorgers, vrijwilligers en leerlingen meegeholpen om bijvoorbeeld het 
schoolplein te verfraaien met cijfers en letters in betonverf. Het schoolplein is nog niet af. 
Welke ouders/verzorgers willen ons helpen om het plein af te maken? 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Janine: janine.smit@primenius.nl 
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Vanuit de ouderraad 
Alle ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, hebben persoonlijk een brief gekregen 
met het verzoek om zo snel mogelijk minimaal het schoolreisgeld te betalen. 
Nogmaals willen wij u verzoeken dit zo snel mogelijk te doen i.v.m. het organiseren van het 
schoolreisje. 
 
Groep 1/ 2 
Drinken: Op maandag, dinsdag en donderdag eten we 2x met de kinderen, om 10 uur en om half 12. 
Wilt u de kinderen ook voor 2 x drinken meegeven?  
 
Boekenpret: De kinderen krijgen elke week een ander boekje mee. Dat kan wanneer de tas met het 
boekje van de vorige week weer terug is. Elke donderdagochtend komt de moeder van Ingmar (groep 
4) om samen met uw kind een nieuw boekje uit te zoeken en even te praten over het vorige boekje. 
(Daar zijn we heel blij mee!!!) De kinderen vinden het fijn om thuis voorgelezen te worden uit hun 
boekje, u kunt daarbij ook vragen stellen over het verhaaltje. Voorlezen en erover praten is goed 
voor de woordenschat en taalontwikkeling van uw kind (op elke leeftijd maar vooral bij de kleuters) 
Wilt u woensdag- of donderdagochtend de tas met het boekje weer meegeven? 
 
Beloning/ Zonnetje van de week: Om een positieve sfeer in de groep te hebben en te houden, 
hebben we een paar nieuwe vaste momenten in de klas aangebracht:  

- Elke week staat een van de kinderen van de groep ‘in het zonnetje’. We schrijven dan alle 
complimenten voor dit kind in de stralen van een zon en we zingen die week het lied: ‘lieve 
woordjes’ voor dit kind. We merken dat de kinderen die in het zonnetje staan, heel blij 
worden van de positieve aandacht. Uiteraard komen alle kinderen aan de beurt. 
 

 
 

Lieve woorden (liedje)  
       In mijn hoofd zitten woorden, daarmee maak ik mensen blij. 

’t Zijn de allerliefste woorden die ik ken. Ze zijn van mij. 

Weet je wat? Ik zeg ze gauw, want ze zijn van mij, voor jou. 

 

Jij bent goed. Jij bent aardig. Jij bent mooi. Jij maakt me blij. 

Jij bent leuk. Jij bent grappig, jij bent de allerliefste voor mij. 

Jij bent cool. Jij bent super. Jij bent knap. Jij bent top. 

Daarom zeg ik nu voor jou al die lieve woordjes op. 

 
- Aan het eind van elke middag bespreken we hoe de dag is gegaan. Wat ging goed en waar 

moeten we de volgende keer wat beter om denken. Elk kind denkt dan na over zijn eigen 
gedrag en vertelt of hij/ zij een sticker heeft verdient of niet en waarom. Ik ben blij verrast 
hoe goed en hoe eerlijk de kinderen over hun eigen gedrag nadenken en vertellen! Wanneer 
er 5 stickers op hun stickerkaart staan, mogen ze een briefje met een leuke korte opdracht 
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kiezen als beloning. (je mag een liedje zingen, je mag 3 rondjes draaien in juf haar stoel, je 
mag een tekening maken op het digibord etc.) Vervolgens mogen de kinderen de kaart 
meenemen en beginnen ze weer met sparen. 
(Dit doe ik ook met de kinderen van groep 3 die met rekenen bij mij in de groep zitten.)  

 
 

- ’s Ochtends beginnen we de dag in de kring: elk kind wenst dan zijn of haar buurman/ 
buurvrouw aan zijn linkerhand goedemorgen en geeft hem of haar een complimentje. Ook 
dit werkt heel positief.  
 

Juf Marjolein: Ze heeft al weer twee keer op een woensdag lesgegeven. Joas, haar zoontje is dan 
samen met zijn grote zus bij een oppasmoeder. Ze is dus weer terug en ze vindt het heel leuk! 
Welkom, juf Marjolein! 
 
Geely: We hebben een nieuw meisje aan het wennen in onze klas, 15 april wordt ze 4: Geely, het 
zusje van Gelo uit groep 8. Welkom! We vinden het leuk dat je bij ons in de groep komt. 
 
Groep 3/4 
Alle kinderen uit onze groep kunnen oefenen met Bloon! Ze hebben dezelfde inloggegevens als voor 
rekentuin en taalzee. Deze weten de kinderen zelf. 
Bloon is een oefenprogramma voor spelling. Hierin staan de verschillende spelling categorieën die 
terugkomen in het dictee. Het zou fijn zijn als de kinderen hier thuis ook twee keer per week mee 
oefenen.  
 
Op dinsdag 5 april gaan we ook met de groep naar de bibliotheek. Is uw zoon of dochter al lid? Dan 
mag het biebpasje mee naar school en gaan we samen boeken uitzoeken.  
 
Juf Janine is gestart met de opleiding tot ICoach. Hiervoor gaat zij 10 woensdagmiddagen naar Ter 
Apel. Deze middagen starten vroeg. De groep wordt deze woensdagen het laatste half uur 
overgenomen door een collega. 
 
Groep 5-6-7-8 
Social Media training 
Vorig schooljaar is Janine van Kaam op training geweest om aan de bovenbouw kinderen ‘Social 
Media training’ te kunnen geven. We starten hiermee na de voorjaarsvakantie op de 
donderdagmiddag. 
Als afsluiting hiervan gaan de kinderen zelf presenteren wat ze geleerd hebben. De uitnodiging volgt 
nog… 
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Thema: Groente en Fruit  
In de week van 4 april staat het thema groente en fruit centraal. In deze week leren de kinderen hoe 
belangrijk het is om voldoende groente en fruit te eten, ontdekken wij meer over de herkomst van 
eten en over de verschillende soorten fruit en groente. Wij gaan in de klassen ook zelf groentes 
verbouwen en eten wij iedere dag een lekker stuk fruit. Groente en fruit is tenslotte lekker en 
gezond!  
 
 
Algemeen 

Agenda  

25 maart Goede vrijdag 

27 en 28 maart 1ste en 2de paasdag 

29 maart schoolfotograaf 

3 april- 14 april Projectweek voeding 

5 april Biebbezoek groep 3-4 

12 april Meedraaimiddag voor ouders/verzorgers 

14 april Nieuwsbrief 11 

18 april Groep 1 en 2 margedag 

25 april t/m 6 mei meivakantie 

8 mei  Moederdag 

16 en 17 mei 2de en 3de Pinksterdag 

19 mei Nieuwsbrief 12 

 
 


