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Maandag 18 april margedag groep 1-2 
Maandag 18 april zijn de leerlingen van groep 1-2 vrij. 
 
Meivakantie 
Maandag 25 april 
 
Meedraaimiddag 
Afgelopen dinsdag hebben wij een meedraaimiddag georganiseerd. Veel 
ouders/verzorgers hebben samen met hun kind gelezen en gerekend. Ook 
hebben de leerlingen van de bovenbouw een presentatie gegeven over de 
Energie Challenge en hoe wij allemaal thuis energie kunnen besparen. 
De lees- en rekenles waren om alle ouders/verzorgers een indruk te geven hoe 
deze ongeveer in de praktijk gaan. De leerlingen en leerkrachten hebben 
genoten en willen u bedanken voor uw komst en enthousiasme. 

 
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.  
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 is de schoolfotograaf op school geweest. Ondertussen hebben alle 
leerlingen hun foto’s mee naar huis gekregen. Op verzoek hebben wij, in overleg met de fotograaf, 
de inleverdatum verschoven van vrijdag 15 april naar vrijdag 22 april. 
Vrijdag 22 april moeten alle foto’s die niet besteld worden of de enveloppen met hierop de 
bestelling en het bestelformulier ingeleverd zijn bij de leerkracht van uw kind. 
 
Schoolbus 
Zoals u misschien heeft gezien, rijdt er af en toe een volwassene mee met Marianne op de bus. Als 
school zijn wij op zoek naar een reserve chauffeur voor de bus. Deze chauffeur kan eventueel de 
busdiensten over nemen. Mochten we een reserve buschauffeur hebben gevonden, stellen we deze 
uiteraard aan u voor via de nieuwsbrief. 
 
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 
 
Vanuit de ouderraad 
Tijdens de meedraaimiddag is er vanuit de OV gesproken over een financieel jaaroverzicht. Deze ligt 
van maandag 18 april t/m vrijdag 22 april ter inzage op kantoor.  
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De ouderbijdrage 2016-2017 is besproken deze zal verhoogd worden met €5,00.  
 
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. 
Zoals bij de meedraaimiddag besproken is, is er ook de mogelijkheid om het schoolreisgeld en de 
ouderbijdrage te betalen via de webshop van Kans voor een kind. Verder informatie hierover is 
bijgevoegd aan de nieuwsbrief. 
 
Project gezonde voeding 
Afgelopen 2 weken zijn wij bezig geweest met het project gezonde voeding. Iedere pauze hebben we 
een lekker stuk appel, mandarijn of komkommer gegeten. Hebben we zaadjes geplant, die overigens 
nu al goed aan het groeien zijn! Iedere pauze hebben de juffen de pauzehap die de kinderen mee 
hadden besproken en geturfd. Wat is wel een gezonde pauzehap en wat is niet gezond? Juf Marieke 
heeft een poster gemaakt waarop allemaal pauzehappen stonden met ernaast hoeveel suikerklontjes 
erin zaten. Wist u dat een pakje fruitdrank wel 4 suikerklontjes bevat? Daarnaast hebben alle klassen 
geknutseld rondom het thema. Groep 3/ 4 heeft over fruit gezongen en de bovenbouw is de 
calorieën gaan tellen van bepaalde producten.  
Voor groep 3/ 4 staat er ook nog een uitstapje naar je Jumbo op de planning. Kortom een geslaagd 
project!  
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdag 7 april en 14 april heeft er een meisjes en jongens team meegedaan aan het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi. Beide team hebben met veel plezier, inzet en sportiviteit meegedaan. 
Het jongensteam gaat een ronde verder. Zij spelen woensdag 20 april mee in de gemeentelijke finale 
van het schoolvoetbaltoernooi. Wij hopen dat u met velen hen komt aanmoedigen. 
 

         
 
Delfsail 
Tijdens Delfsail worden er op 1 juli verschillende activiteiten voor de basisschool 
leerlingen georganiseerd. De Sterre der Zee doet hier aan mee! 
Speurtocht 
Vrijdagmorgen 1 juli gaan de leerlingen van groep 5-6-7-8 meedoen aan een speurtocht in de haven 
en op een Tall Ship. 
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Streetparade 
Vanaf 17.00 uur, vrijdag 1 juli, wordt er een streetparade georganiseerd. Tijdens dit fantastische 
spektakel lopen de leerlingen samen met de bemanningsleden van de schepen in een vrolijke en 
kleurige optocht door Delfzijl. 
Nadere informatie volgt. 
 
Donderdag 30 juni zijn alle leerlingen vrij ivm Delfsail. 
Wij willen de ouders de gelegenheid bieden om met hun kind naar de Sail In Parade te gaan. 
Vrijdag zijn de leerlingen NIET vrij! 
 
Stagiaires op school: 
Misschien heeft u ze al wel zien lopen op school. We hebben namelijk vanaf maandag 11 april tot 
vrijdag 22 april twee stagiaires op de Sterre der Zee. Hieronder stellen ze zich even voor: 
 
Ik ben Elisha Snaak (links) en ik loop stage voor twee week in groep 3-
4. Ik zit in de derde klas vmbo zorg en welzijn. Wat ik hier wil leren is 
het omgaan met een grote groep kinderen in een klas en hoe je orde 
kunt houden. Ik wil later iets met verstandelijke gehandicapte 
kinderen doen in een klas en veel plezier hebben in mijn werk. 
 
Ik ben Shanty Juliana (rechts), ik loop hier stage voor twee week. Ik zit 
in de derde klas vmbo zorg en welzijn en ik loop hier stage in de 
kleuterklas. Ik vind het erg leuk en ga hier later ook voor studeren. Ik 
wil ook graag leren hoe ik met een grote groep kinderen kan omgaan 
en met plezier naar mijn werk gaan. 
 
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? 
 
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.  
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Groep 5-6-7-8 
Topo 
Maandag 18 april hebben de leerlingen van groep 6 een topo toets. Alle leerlingen hebben de 
leerbladen mee naar huis gekregen. 
 
Algemeen 

Agenda  

18 april Groep 1 en 2 margedag 

22 april Schoolfoto’s inleveren 

25 april t/m 6 mei meivakantie 
8 mei  Moederdag 

16 en 17 mei 2de en 3de Pinksterdag 

19 mei Nieuwsbrief 12 

 
 


