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Belangrijke data in de maand januari:
7
18
21
22
23 jan t/m
02 feb
25

1e schooldag van het jaar 2019
School bowlen toernooi groep 7 & 8
Start project Alles-in-1 om 08:30 uur m.b.t. Gouden Eeuw (domein geschiedenis)
Demo Les Mad Science in de speelzaal voor groep 3 t/m 5 & groep 6 t/m 8
Nationale Voorleesdagen
Lezen is leuk!
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 met de Museumbus naar het Rijksmuseum “Proef de Gouden Eeuw”

Belangrijke data in de maand februari:
6
8
20
22
25 feb t/m
01 maart

Kunst Centraal voor groep 5 & 6
Groep 1-2 vrij
Afsluiting project Alles-in-1 om 11:30 uur m.b.t. Gouden Eeuw (domein
Geschiedenis)
Carnaval op school
Juffen & meester dag
School open tot 14:45 uur
Voorjaarsvakantie

Spreuk van de maand januari:

Samen elke dag een beetje beter
De komende maanden zullen in het teken staan van
terugkijken en vooruitkijken met het oog op het schrijven
van het schoolplan 2019-2023.
Samen elke dag een beetje beter is de naam van het
proces waar Sterrenschool Driehuis op dit moment volop
mee bezig is waarbij we met elkaar samen tweewekelijkse
haalbare doelen opstellen, successen vieren en de te
nemen stappen inzichtelijk maken.
Met behulp van het instrument CITO zullen de
leerontwikkelingen van onze leerlingen de komende
weken gedurende de CITO periode zichtbaar worden en
informatie verschaffen voor de volgende periode.

Nationale Voorleesdagen

Op woensdag 23 januari gaan de Nationale Voorleesdagen weer van start.
Ook dit jaar zijn weer tien nieuwe prentenboeken geselecteerd die de moeite waard zijn om samen of alleen te
lezen met uw kind(eren).
De boekentip van dit jaar is het boek “Een huis voor Harry” dat met behulp van een app in zes verschillende
talen te lezen is. De komende maand zal extra aandacht besteed worden aan het (voor) lezen van boeken in
elke groep.

Wist u dat met 15 minuten lezen per dag 1.000 (nieuwe) woorden kunnen worden geleerd in een jaar.
Wist u dat er zelfs een schijf van 5 bestaat in het kader van het stimuleren van het lezen met kinderen.
Bouwen aan onderwijs kwaliteit
In de tweede week van januari is de Spelletjesclub (de klassikale training) in groep 3 & 4 met een positief
resultaat afgesloten. De leerlingen zijn gedurende de training aan de slag gegaan met sociale vaardigheden,
hebben geoefend met de STOP-DENK-DOE methode en hebben inzicht gekregen in hun eigen gedrag en rol in
de groep. Trots als een pauw kunnen en mogen de leerlingen op zichzelf en de groep zijn!
Door twee medewerkers van de PO raad is onlangs een QuickScan uitgevoerd in de school. Uit deze analyse is
naar voren gekomen dat een doorgaande leerlijn in de school duidelijk zichtbaar is. Zo wordt in meerdere
groepen gewerkt met een gluurmuur waarop samen met de leerlingen wordt besproken welk onderdeel van de
leerstof binnen een bepaald vakgebied een plek op de gluurmuur verdient of er juist vanaf mag omdat het
geleerde in de praktijk consequent wordt toegepast. Het is mooi om terug te horen dat de taal die aangeleerd
is tijdens de competentietraining Plezierige klas aan de leerlingen van groep 7 & 8 in schooljaar 2017-2018 en
ook nu weer bij de klassikale training in groep 3 & 4 gesproken wordt in de andere groepen. In de komende
periode zullen ook de andere groepen van de school hierbij aansluitenn. Te zijner tijd zal hier meer informatie
over gegeven worden.
In de derde week van januari wordt de jaarlijkse onderwijsbeurs (NOT) weer georganiseerd in de Jaarbeurshal
in Utrecht. Een aantal teamleden zal een bezoek brengen aan deze beurs om kennis te maken met de nieuwste
ontwikkelingen op onderwijsgebied en er zal informatie ingewonnen worden op het gebied van het
leesonderwijs in groep 3 en over een nieuwe rekenmethode passend binnen het Sterrenschool concept bij ons
op school. Op deze beurs zullen ook ideeën opgedaan kunnen worden met betrekking tot het buitenspelen op
het schoolplein.
Nieuws vanuit de MR en de OR

MR
In november 2018 heeft de verkiezing voor de oudergeleding van de MR van Sterrenschool Driehuis
plaatsgevonden. Inmiddels zijn alle stemmen binnen en geteld en met een meerderheid van stemmen zijn
Marieke Koster en Yourick Fokker voor de oudergeleding naar voren gekomen. Dank voor het uitbrengen van
uw stem!
OR
Allereerst wensen alle OR leden u de beste wensen voor 2019 en ook dit jaar hopen wij weer op uw
medewerking bij diverse activiteiten die voor dit jaar op de agenda staan. Hier hoort u uiteraard later meer
over en wij zullen u te zijner tijd benaderen om ons hierbij te helpen.
De decembermaand is weer voorbij gevlogen en tijdens deze maand hebben we veel leuke activiteiten met het
team en uw helpende handen mogen verzorgen, zoals het sinterklaasfeest en de kerstviering.

Sinterklaas
In november hebben wij de school met het team en diverse helpende ouders omgetoverd tot een
mooi versierde en gezellige school om Sinterklaas met zijn Pieten te kunnen verwelkomen. De school
kreeg bezoek van de “rommelpieten” en er was voor elke klas een mooi sinterklaasgedicht.
Daarnaast zijn alle kinderen verrast door iets in hun schoen of laadjes. Op 5 december heeft de Sint
met zijn Pieten ook nog tijd gehad om onze Sterrenschool Driehuis te bezoeken, alleen was de Sint
zijn Pieten kwijt! De Pieten bleken uiteindelijk al in de school te zijn en kwamen via het dak van de
school het schoolplein op. Nadat de Sint iedereen op het schoolplein had begroet was het de hoogste
tijd om het feestje verder te vieren in de school. Een leuk programma voor in de gymzaal werd
gevolgd en uitgevoerd en daarna was er nog tijd om alle klassen een bezoek te brengen. Daar zijn de
kinderen verrast met een mooi cadeau of was er al gestart met het uitpakken van de surprises.
Diverse prachtige creaties zijn er gespot, super leuk! Om twaalf uur was het tijd voor de Sint en
Pieten om afscheid van ons te nemen en werden zij luidkeels door ons “uitgezongen”. Het was een
geslaagde viering en we hopen dat de Sint en zijn Pieten ook dit jaar weer een plekje in de agenda
voor ons willen reserveren!
Kerst
Na het uitzwaaien van de Sint, is de school opnieuw getransformeerd met hulp van velen in gezellige
kerstsfeer. Ter voorbereiding van het grote kerstfeest op 20 december mochten de kinderen samen
met hun ouders een kerstbal met gerecht uitzoeken om te maken en mee te nemen voor het
kerstdiner. Ook is in de weken voorafgaand aan de viering door de kinderen druk geoefend onder
meer het repeteren van kerstliedjes en oefenen met het klank- en lichtspel voor de kerkviering. Op
de avond van de kerstviering kwam iedereen in zijn mooiste outfit om samen het kerstdiner te
nuttigen. Het was een gezellige avond met lichtjes op elke tafel en prachtige gerechten waar
iedereen zijn best voor had gedaan. Na de kerkviering zijn we met zijn allen samen gekomen op het
plein voor een warm drankje met iets lekkers en om elkaar alvast een fijne vakantie te wensen. Een
mooi einde van 2018!
Nu we weer van start zijn gegaan in 2019 staat het volgende op het programma voor de komende
maand.....
Koken met sterren!
Datum : 18 februari 2019
Gevraagd: enthousiaste hulpouders voor ochtend en/of middag om de kinderen te assisteren bij het
koken. U kunt zich aanmelden bij Laura Verhoeff (moeder Sem groep 4) of Amanda van Buuren
(moeder Marley groep 4 / Boyd groep 5) of via de e-mail: ordriehuisschool@gmail.com
Vanaf januari hebben wij als OR weer een start gemaakt met de eerste voorbereidingen van het
zomerfeest op 12 juli. Daar kunnen wij u hulp weer goed bij gebruiken. Dus reserveer de datum
alvast in de agenda...Wij houden u op de hoogte!

