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Eerste schooldag 
Wat fijn dat we op maandag 29 augustus het nieuwe schooljaar met alle kinderen 
en zoveel belangstellende ouders hebben kunnen openen met de workshop van 
Anne Kamminga.  
Anne heeft hard gewerkt om haar doelen te behalen. Op school staan wij voor 
een nieuw schooljaar waarin wij als team verschillende doelen willen behalen, 
maar ook de kinderen gaan op weg om steeds meer doelen te bereiken. 
Wij verwachten er gezamenlijk als team en met kinderen en alle 
ouders/verzorgers er een fijn schooljaar van te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe schoolbus 
Tijdens de eerste schooldag hebben wij u onze nieuwe schoolbus laten zien. Wij zijn erg trots op deze 
bus. 

  
 
Voor de bus geldt de volgende regel: 
In de bus wordt niet gegeten en gedronken! Eten en drinken wordt voor het instappen in de tas 
gedaan. Dit om de bus en de bekleding van de stoelen zo lang mogelijk mooi te houden. 
 
Indeling van de bus 
Deze week hebben wij verschillende keren een wijziging aangebracht in de indeling van de bus. Elk 
jaar is het een puzzel om iedereen een plekje te geven. Bij het maken van de busindeling proberen 
wij zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van alle ouders. Tegen ouders zeggen wij ook 
altijd: “Wij proberen tegemoet te komen aan de wensen, maar we kunnen niks beloven!” Wij hopen 
op uw begrip. 
Mochten er vragen zijn over de indeling kunt u deze altijd stellen door naar school te bellen en te 
vragen naar juf Janine Smit of via de mail: janine.smit@primenius.nl. 
Momenteel hebben wij geen ruimte in de bussen.  
 
 

mailto:janine.smit@primenius.nl
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Informatie uit de groepen 
Voor in uw agenda: Maandag 19 september van 13.30-14.30 uur organiseren wij een 
informatiemiddag. Tijdens deze middag zullen wij u, samen met uw kind(eren), vertellen wat er dit 
schooljaar in alle groepen geleerd gaat worden.  
De officiële uitnodiging volgt. 
 
Toestemming voor gebruik film-fotomateriaal op website of sociale media 
Wanneer u bewaar heeft tegen het fotograferen, filmen en plaatsen van de foto of film van uw kind 
op de website van de school en-of sociale media in het kader van schoolactiviteiten dient u dit voor 
16 september 2016 aan te geven bij juf Janine Smit. 
 
Nieuwsbrieven 
Het komende schooljaar zullen de nieuwsbrieven op vrijdag i.p.v donderdag worden gemaild. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar heeft onderstaande informatie al gestaan. Voor de 
duidelijkheid willen wij deze nogmaals herhalen. 
 
Groepsindeling schooljaar 2016-2017 
Voor het komende schooljaar zal de groepsindeling er als volgt uit komen te zien: 
 

Basisgroep Aantal leerlingen Leerkrachten 

1-2-3 3-8-6 Juf Caroline en Juf Monique 

4-5 11-13 Juf Janine 

6-7-8 6-4-4 Juf Selma 

 
Juf Astrid:  onderwijsassistent groepen 1-2-3. 
Juf Anneke:  onderwijsassistent in de overige groepen. 
Meester Griep:  vakleerkracht gymnastiek. 
Juf Tjitske:  MIB’er 
Juf Janine Smit:  teamleider 
Juf Mariëlle Tolboom Directeur 
 
In dit overzicht ziet u 2 nieuwe namen staan. Juf Mariëlle gaat juf AnneMarie vervangen als directeur 
van de school.  
Juf Monique Huisman zal op de woensdagen in groep 1-2-3 werken als groepsleerkracht.  
 
 
Even voorstellen 
 
Mijn naam is Mariëlle Tolboom- van den Boom en ben per 1 aug 2016 aangesteld als 
meerschools directeur op de school van uw kind. Ik werk 17 jaar binnen Primenius 
waarvan een aantal jaar als (meerschools) directeur.  In de vakantie heb ik 
kennisgemaakt met het team en heb dat ervaren als een zeer professionele groep 
mensen. Janine Smit is en blijft uw aanspreekpunt en ik zal haar ondersteunen om het 
onderwijs op Sterre der Zee vorm te blijven geven volgens onze visie. Ongeveer 1 dag 
per week zal ik hier werkzaam zijn.  Ik heb er zin in en hoop u te ontmoeten.
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Een nieuw schooljaar en een nieuw gezicht. Mijn naam is juf Monique, ik ben 
42 jaar en woon met mijn man en 2 kinderen in Delfzijl. Voordat ik op de 
Sterre der Zee kwam heb ik 13 jaar les gegeven op scholen binnen 
Noordkwartier.  
Ik hou van lezen, muziek, dieren en fiets graag mooie routes op mijn 
mountainbike.  
Ik voel een goede, positieve sfeer op de Sterre der Zee, zowel bij het team als 
bij de kinderen en heb dan ook een fijne start mogen maken deze week. Ik 
hoop er samen met alle kinderen, ouders en teamleden een mooi schooljaar 
van te maken!  

 
Schooltijden: 

Groep 1 t/m 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag: 
08.30 uur – 12.00 uur 
12.30 uur – 14.30 uur 
 
Woensdagmorgen: 
08.30 uur - 12.15 uur vrij 
Woensdagmiddag vrij 
 
Vrijdagmorgen: 
12.00 uur vrij 
Vrijdagmiddag vrij 

Groep 5 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08.30 uur -  12.00 uur 
12.30 uur – 14.30 uur 
 
Woensdagmorgen: 
08.30 uur – 12.15 uur 
Woensdagmiddag vrij 
 

 
Vakantierooster 2016-2017 

herfstvakantie maandag 17 oktober 2016 vrijdag 23 oktober 2016 

kerstvakantie maandag 26 december 2016 vrijdag 6 januari 2016 

voorjaarsvakantie maandag 20 februari 2016 vrijdag 24 februari 2017 

paasvakantie vrijdag 14 april 2017 maandag 17 april 2016 

Meivakantie maandag 24 april 2017 vrijdag 28 april  2017 

Hemelvaartvakantie donderdag 25 mei vrijdag 26 mei 2017 

Pinkstervakantie maandag 5 juni 2017 woensdag 7 juni 2017 

Zomervakantie maandag 22 juli 2017 vrijdag 3 september 2017 

 
De overige vrije dagen worden op een later moment bekend gemaakt. 
Wij zijn hard aan het werk om een kalender te maken. Deze is nog niet af. Zodra deze af is, geven wij 
deze z.s.m. aan de kinderen mee. 
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Gymnastiek 
Alleen of samen met anderen plezier hebben in spel en beweging en het telkens ontdekken van je 
eigen lichamelijke mogelijkheden, het leren samenspelen en het kunnen omgaan met winnen en 
verliezen zijn elementen die een plaats hebben binnen het bewegingsonderwijs.  
 
Groep 1/2 heeft elke  dag bewegingsonderwijs. Met mooi weer buiten, anders in het speellokaal. 
 
Groepen  3 tot en met  8: 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen eens per week les van meester Griep, vakleerkracht 
lichamelijke ontwikkeling.  
Groep 5-6-7-8 Dinsdag van 10.15 tot 11.45 uur 
Groep 3-4 Donderdag van 13.15 tot 14.00 uur 
 
De kinderen gaan onder begeleiding naar gymnastieklokaal "de Ringen" aan de Prins Bernhardlaan. 
Voor de gymles is een sportshirt en sportbroek verplicht. Om veiligheidsredenen gaan de sieraden 
tijdens de gymles af. Wilt u de kinderen de gymkleding meegeven in een tas voorzien van hun naam? 
 
Als kinderen om welke reden dan ook niet aan de gymles mee kunnen doen, 
moeten zij een briefje van huis meenemen met de reden voor het verzuim. 
 
De kinderen kunnen beter niet op blote voeten gymmen, dit in verband met 
voetwratten. Sieraden en horloges kunnen op gymdagen beter thuis gelaten 
worden. Het beste kunt u gymkleren, regenjassen en laarzen van een 
duidelijke naam voorzien. 
 
Jumbo spaaractie 
Als school doen wij mee met de Jumbo actie: Sparen voor je school!  
Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 11 oktober 2016 kan er bij de Jumbo Supermarkten 
in Delfzijl gespaard worden voor onze school!  
U kunt samen met familie en vrienden sparen voor spel- en leermaterialen voor onze school.  
Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code. De punten 
kunt u heel eenvoudig toewijzen aan onze school door deze online toe te kennen aan de school of 
door de punten in te leveren op school. In het zee-aquarium staat een bus waar u de punten kunt 
inleveren. Wij zullen ze dan zelf invoeren in de computer. 
 

Helpt u mee onze spaardoelen te realiseren? 
 
Voor uitgebreide informatie, onze spaardoelen en hoe het werkt, kunt u kijken op 
www.jumbosparenvoorjeschool.nl. 
 
Vanuit de oudervereniging 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de brief van de OV met hierin informatie over de ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage en de schoolreisgelden hebben we van elkaar losgekoppeld. 
Informatie over de schoolreisgelden 2016-2017 volgt z.s.m. 
 
 
 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
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Kledingactie Maxima 
Op 23 maart opende Kledingbank Maxima (voor minima) in Delfzijl voor inwoners van de gemeenten 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum op de 1e verdieping van de bibliotheek in Delfzijl, Oude Schans 
23. Inmiddels hebben wij ruim 500 mensen van kleding kunnen voorzien. De kledingbank voorziet 
dus duidelijk in een behoefte.  
De kledingbank is vergelijkbaar met de voedselbank. 
Bij Maxima kunnen mensen met een uitkering en met een laag inkomen tot 110% van de bijstand 
twee keer per jaar gratis winkelen. Van maart t/m juni is er de zomercollectie; van september t/m 
januari de wintercollectie. 
 
Kinderkleding van 4 tot 15 jaar 
Er is al veel kleding voor Maxima verzameld: van particulieren en restpartijen van winkels.  
Er is een voortdurend tekort aan kinderkleding, daarom deze actie met de basisscholen.  
Goede kleding is voor kinderen erg belangrijk. Het vergroot het zelfvertrouwen en het voorkomt vaak 
pestgedrag.  
In Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten en vanaf maart in Groningen-stad zijn ook al 
kledingbanken Maxima. Er is een prima samenwerking met scholen. Scholen weten de weg naar 
Maxima te vinden als een kind bijvoorbeeld niet kan meedoen aan de gymles, omdat de schoenen te 
klein zijn geworden. 
 
Particulier initiatief 
De participatiesamenleving vraagt om initiatieven van burgers voor burgers. 
Kledingbank Maxima is een particulier initiatief niet gebonden aan een levensovertuiging of een 
politieke doelstelling. De winkel is ingericht als een modezaak, alleen zonder kassa. 
Bij Maxima werken veel mensen zonder betaald werk. Voor en door de doelgroep. 
 
Actieweek 
Graag willen we samen met u een actieweek organiseren na de schoolvakantie. Er kan kleding op 
school worden ingeleverd vanaf maandag 5 t/m vrijdag 9 september. 
Op maandag 12 september wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
Alle modieuze en schone kleding en schoenen zijn welkom, vooral kinderkleding vanaf 4 jaar. 
Kleding kan op school in het zeeaquarium op het podium worden ingeleverd. 
 
Na de kledingactie 
Er kan ook kleding rechtstreeks bij Kledingbank Maxima worden gebracht, Oude Schans 23 op de 1e 
verdieping van de bibliotheek. U kunt de winkel ook bekijken. 
 


