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Afwezigheid en vervanging Janine Smit 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zal Janine Smit, i.v.m. een operatie, van 21 
november tot en met de kerstvakantie afwezig zijn.  Gedurende haar afwezigheid zal Mariëlle 
Tolboom, de meerschools directeur van de school, 1 dag in de week op school aanwezig zijn en wel 
op de volgende data:  
Donderdag 8 december de hele dag  
Dinsdag 13 december 's ochtends 
Dinsdag 20 december hele dag. 
 
De operatie van Janine is goed verlopen. Het herstel gaat voorspoedig. Janine hoopt na de vakantie 
weer aanwezig te zijn op onze school. We wensen haar de komende periode veel beterschap. 
 
Juf Caroline zal het vaste aanspreekpunt zijn voor u!   
Op donderdag 8, 15 en 22 december staat juf Caroline niet voor de groep. Juf Monique zal naast de 
woensdagen ook deze 5 dagen de juf van groep 1-2-3 zijn.  
 
Daarnaast neemt juf Janine gedurende deze periode 1,5 dagen in de week, taken van Janine Smit 
over. Meester Frank zal op de woensdag en de donderdag in groep 4-5 voor de klas staan. 
 
Nieuwbouw 
Dinsdag 22 november heeft met alle partijen met betrekking tot de nieuwbouw van Sterre der Zee, 
de startbijeenkomst  plaatsgevonden (Campus West). Het projectteam ABC NOVA heeft de stappen 
uitgelegd hoe te komen tot een duurzaam gebouw met toekomstperspectief. Tijdens deze 
presentatie bleek dat wij ten opzichte van de andere scholen wat verder zijn met het informeren van 
de ouders. De projectgroep maakt in januari een afspraak met Janine Smit om te praten over de visie 
van onze school op het gebied van onderwijs. Na dit gesprek zal Janine Smit een terugkoppeling 
geven tijdens een koffieochtend en zal er een uitnodiging volgen om de stuurgroep bij elkaar te 
brengen. 
 
Koffieochtend 
Op dinsdag 29 november hebben we een koffieochtend georganiseerd. We hebben gesproken over 
de schooltijden en het naar binnen gaan van de ouders. Fijn dat de ouders kritisch meegedacht 
hebben. Wat met name besproken werd was het behouden van de openheid van de school. We 
hebben samen de volgende afspraken gemaakt: 

- De kinderen mogen vóór 08.25 uur hun Ipad naar binnen brengen om daarna weer naar 
buiten te gaan. 

- De leerkrachten van de groepen staan om 08.25 uur bij de ingang van de school waar de 
betreffende leerlingen naar binnen gaan. De kleuters en groep 3 bij de kleuteringang, de 
groepen 4 tot en met 8 bij de hoofdingang. De ouders krijgen daarbij ook de gelegenheid om 
een korte mededeling te doen betreffende hun kind.  

- De lessen starten om 8.30 uur.  
- Vanaf 14.30 uur zijn de ouders welkom in de school om hun kind op te halen en eventuele 

andere zaken met de leerkracht te bespreken.  
 
In januari organiseren we een koffieochtend waarbij we dit onderwerp wederom op de agenda zullen 
zetten. Bedankt voor uw waardevolle aanvulling. 
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Schoolreis- en kampgeld schooljaar 2016-2017 
U heeft een brief meegekregen over het volgende: 
In de tweede helft van dit schooljaar willen wij met alle kinderen van groep 1-7 op schoolreis. De 
kinderen van groep 8 gaan dan op kamp. Om dit te kunnen bekostigen hebben wij de schoolreis- en 
het kampgeld vastgesteld:  
Schoolreisgeld groep 1 t/m 7  € 25,00  
Kampgeld voor groep 8                     € 40,00  
 
Dit geld kunt u, vóór 1 april 2017, overmaken op NL62INGB0668378859 t.n.v. Stichting Primenius in 
Oude Pekela onder vermelding van naam kind(eren) en brinnummer 07UC. 
 
Voor ouders die gebruik maken van de webshop van Kans voor uw kind: de schoolreis en het kamp 
zijn hieraan toegevoegd.  
 
Mocht betalen lastig worden, neem dan contact op met school. Samen met u kunnen we dan naar 
een passende oplossing zoeken.  Kinderen waarvoor het schoolreis- of kampgeld niet betaald is, 
kunnen niet mee op schoolreis of op kamp.  
 

Opkomst voortgangsgesprekken 

Bijna alle voortgangsgesprekken zijn inmiddels gevoerd. We kunnen hier, vinden wij, met een goed 

gevoel op terugkijken. We vinden het belangrijk om de ouderbetrokkenheid zo groot mogelijk te 

krijgen en bijna alle ouders waren ook aanwezig bij het gesprek. Ook vonden we het erg fijn dat de 

kinderen bij het gesprek waren, het gaan tenslotte over hen. Dit zouden we graag zo willen houden. 

Vind u dat ook? We horen graag of u nog tips (of tops) heeft die we bij de volgende gesprekken 

zouden kunnen toepassen. Deze tips (of tops) kunt u mailen naar sterrederzee@primenius.nl  

Eten en drinken in de pauzes 
 
Wilt u op maandag, dinsdag en donderdag (en voor groep 5 t/m 8 op vrijdag ook) uw kind fruit, 
brood en 2x drinken meegeven? We eten op die dagen om 10 uur en om 11.45 uur in de klas. Op 
woensdag (en vrijdag voor groep 1 t/m 4) eten en drinken we alleen om 10 uur op school omdat de 
kinderen op deze dagen tussen de middag naar huis gaan. 
 
Dankzij de Jumbo hebben we voor de hele school elke week een ander stuk fruit om eens te proeven 
in de klas. Deze week was het ananas en kaki- fruit. Heel veel kinderen genieten daar erg van! We zijn 
er blij mee. Dit project loopt door tot in week 7 van het nieuwe jaar. 
 
  

mailto:sterrederzee@primenius.nl
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Groep 1,2,3 
 
We krijgen af en toe vragen over gymkleding: 
We gymmen in de winter heel vaak. Gymkleding mag, maar is niet verplicht. U mag uw kind een 
gymbroekje en t-shirt meegeven. De kleding mag op school blijven hangen maar mag ook in de 
fruittas mee naar huis. U kunt daarover zelf afspraken maken met uw kind.  
 
Er zijn weer veel ongelukjes met in de broek plassen geweest. De kinderen krijgen dan een broek en 
onderbroekje te leen van school. Helaas krijgen we die kleding haast niet weer terug. Hierdoor is de 
voorraad kleding op school heel erg klein geworden. Kunt u deze leenbroeken en ondergoed weer 
gewassen meegeven aan uw kind?  
 
Voor alle groepen van school, maar vooral voor kinderen van groep 3 is het heel erg belangrijk dat u 
met uw kind leest. Alleen door veel te oefenen, leren kinderen makkelijk en sneller te lezen.  
Groep 3 krijgt regelmatig woordjes en teksten mee om te oefenen. Maar ook boekjes lenen van de 
bibliotheek is prima! Helpt u uw kind daarmee? 
 

Groep 6,7,8 

Spreekbeurten en Boekbesprekingen: 

We zijn weer begonnen met de spreekbeurten en boekbesprekingen in de bovenbouw. Alle kinderen 

hebben een document ontvangen waarin staat beschreven hoe ze te werk kunnen gaan voor hun 

spreekbeurt of boekbespreking en daarnaast hebben zij een rooster gekregen met een datum 

waarop zij aan de beurt zijn. Deze documenten heb ik u ook via de mail gestuurd, wil u met uw kind 

de datum goed in de gaten houden? Bij vragen kunt u altijd mailen. 

Toets data december/januari: 

 15 december Geschiedenistoets groep 7-8 

 16 januari Topo toets 3 groep 6-7-8 

 20 januari toets Engels groep 7-8 

 

 


