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Belangrijke data in de maand februari:
22 jan t/m
02 feb
06
08
20
21
22

25 feb t/m
01 mrt

Nationale Voorleesdagen
Lezen is Leuk!
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)
Start Mad Science bij voldoende aanmeldingen
(nu nog maar 4 aanmeldingen)
Carnaval op school
Juffen & Meester dag
School open tot 14.45 uur
Voorjaarsvakantie

Belangrijke data in de maand maart:
04
05
15
18
20
22

1e schooldag na de voorjaarsvakantie
Ouderavond voor de ouders van groep 5 & 6 van 19:30 – 20.30 i.v.m.
sociale vaardigheidstraining groep 5 & 6
Start sociale vaardigheidstraining groep 5 & 6
Landelijke staking onderwijs
lln. groep 1 t/m 8 geen school = vrije dag
Rapport 2
Open Dag Sterrenschool Driehuis
Groep 1 t/m 4 vrij

Spreuk van de maand februari:

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.
Op maandag 4 en dinsdag 5 februari zullen de directeuren en de interne begeleiders van
de vijf scholen binnen de stichting samen met de leden van het bestuur aan de slag gaan
met het strategisch beleidsplan en met elkaar samen de koers bepalen voor de komende
vier jaar.
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
in de teamkamer. Het accent voor de komende periode ligt op een drietal onderwerpen:
het Handelings Gericht Werken (HGW), Waardevol lesgeven en het Eigenaarschap.

Nationale Voorleesdagen

Op maandag 28 januari zijn de leerlingen van groep 1 & 2 en van groep 3 & 4 in het
kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen door de heer R. Bultena, een
medewerker van de gemeente De Ronde Venen.
De kleuters hebben geluisterd naar het verhaal van Woeste Willem en de leerlingen van
groep 3 & 4 hebben geluisterd naar een geschiedenisverhaal met Floris de Vijfde in de
hoofdrol. Op onze facebook pagina is te zien dat zowel de leerlingen als de heer R.
Bultena zichtbaar genoten hebben van het verhaal.
Proef de Gouden Eeuw in het Rijksmuseum
Op vrijdag 25 januari zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 samen met hun leerkracht en
twee ouders met de Cultuurbus naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest.
Deze excursie sluit heel mooi aan bij het project Gouden Eeuw binnen het domein
Geschiedenis van de methode Alles-in-1 dat precies valt in het 350ste sterfjaar van
Rembrandt van Rijn en de Gouden Eeuw.
Zowel in de media, in het programma het Klokhuis, Blauwe Hond en in diverse musea
worden de komende maanden tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd die in het
teken staan van de Gouden Eeuw.
In het Rijksmuseum hebben de leerlingen een rondleiding gekregen door het museum en
kennis gemaakt met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw, met de specerijen uit de
verre landen, schilderijen en kunstobjecten bekeken van de meester-schilder Rembrandt
van Rijn en stilgestaan bij de kleding, instrumenten en muziek uit de 17e eeuw.
Op onze facebook pagina is te zien dat het een geweldige en inspirerende dag was voor
iedereen.
NOT Onderwijsbeurs Utrecht

Vrijdag 25 januari zijn een viertal collega’s naar de onderwijsbeurs in Utrecht geweest.
We hebben kennis gemaakt met de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en
inspiratie opgedaan o.a. op het gebied van bewegend leren in de klas, het
rekenonderwijs, het leren lezen in groep 3, het digitale portfolio in het kader van
eigenaarschap in het eigen leerproces van de leerlingen.
De komende periode zullen we met behulp van o.a. zichtzendingen op zoek gaan naar
een geschikte rekenmethode ter vervanging van de huidige rekenmethode Alles Telt en
een nieuwe leesmethode voor groep 3 ter vervanging van de huidige Veilig Leren
Leesmethode voor de leerlingen van groep 3.
Koken met Sterren
Op maandag 18 februari gaan onze leerlingen van Sterrenschool Driehuis in groepjes
samen met de ouders van de ouderraad een gezonde lekkernij maken met verse
producten. Jong en oud zullen waar mogelijk elkaar helpen bij het bereiden van de
gezonde snack en samen het recept lezen. Bij deze activiteit leren ze een gezonde
lekkernij klaar te maken dat niet alleen goed en gezond is voor jezelf maar ook voor de
aarde.

Schoolvoetbal

In april doet Sterrenschool Driehuis weer sportief mee aan het Schoolvoetbal toernooi!
Vele strookjes zijn ingeleverd en juf Daniëlle is de teams aan het samenstellen.
Op dit moment lijkt het dat wij 6 teams kunnen aanmelden van leerlingen van groep 3
t/m 8. Ben je je strookje toch nog vergeten? Lever deze dan nog zo snel mogelijk in bij
juf Daniëlle!
Super hoeveel ouders bereid zijn om de tenues te wassen en de teams te coachen.
Heel erg fijn!
Op dit moment zijn wij enkel nog op zoek naar een coach/ begeleider voor het jongens
11-tal van groep 7/8. Bent of kent u iemand? Graag hoort meester Frank of juf Daniëlle
hier dan van! U hoort zo snel mogelijk voor welke hulp u bent ingedeeld.

Mad Science komt weer op school!
Op dinsdag 22 januari jl. hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een demo les gevolgd
o.l.v. een medewerker van Mad Science in de speelzaal van onze school.
Na deze knallende aftrap met een spectaculaire Science show, hebben de kinderen een
folder mee naar huis gekregen om zich aan te melden voor de cursus. De aanmelding
voor deze naschoolse Wetenschap & Techniek cursus loopt nog tot en met donderdag 14
februari as. Het zijn dit jaar weer spiksplinternieuwe lessen dus het geeft niet als je vorig
jaar al deelgenomen hebt aan de cursus.

De kinderen zullen gedurende 6 weken lang meegenomen worden in de wondere wereld
van experimenten, proefjes en spectaculaire demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal ‘de professor’ de Techniek en
Wetenschap die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme wetenschapper!
Kinderen leren over beweging, licht en magneten.
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking met
verschillende aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te
ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken voor Techniek &
Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers, spannende demonstraties
en leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking met de wereld van
Techniek & Wetenschap!
Geef je nu op via de website: nederland.madscience.org
Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.
Bij voldoende aanmeldingen kan op donderdag 21 februari een te gekke wetenschapper
van Mad Science met de naschoolse Techniek & Wetenschap cursus op school om 15:00
uur starten. Op dit moment kan de cursus niet van start gaan op donderdag 21 februari
omdat er nog te weinig (4 lln.) aanmeldingen zijn voor de cursus.
Wil je nog deelnemen aan de cursus schrijf je dan voor 14 februari in!

Bouwen aan de speelkwaliteit op het schoolplein
Het speeltoestel dat nu voorzien is van een rood wit lint gaat binnenkort verdwijnen van
het schoolplein. Op dit moment wordt met elkaar besproken wanneer en hoe dit veilig
gerealiseerd kan worden. Zodra de schets van het nieuwe schoolplein goedgekeurd is, zal
in overleg met de ontwerper van het schoolplein besproken worden hoe de uit te voeren
werkzaamheden in deelprojecten kunnen worden opgesplitst en met welk gedeelte van
het schoolplein begonnen kan worden. Uit het gesprek met de gemeente afgelopen
dinsdag is naar voren gekomen dat het een goed idee is om met elkaar deel te nemen
aan evenementen zoals NL doet op vrijdag 15 & zaterdag 16 maart of de Landelijke
Opschoon dag op zaterdag 23 maart. Vele handen maken tenslotte licht werk!

Nieuws vanuit de OR en de GMR

Oproep Nieuwe Leden voor de Ouderraad voor schooljaar 2019-2020
Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar minimaal 3 moeders en/of
vaders die lid willen worden van de Ouderraad omdat drie leden van de ouderraad
hebben aangegeven te gaan stoppen aan het einde van dit schooljaar.
Welke enthousiaste ouder/ouders kan/kunnen en wil/willen de leden van onze ouderraad
komen versterken?
Wil je meer informatie over de werkzaamheden binnen de OR of wil je lid worden, stuur
dan een mailtje naar ordriehuisschool@gmail.com

“Vanuit de GMR”

d.d. 29-11-2018

De Antoniusschool had een lid voor de personeelsgeleding afgevaardigd, maar door een
wijziging hebben zij nu een ouder bereid gevonden voor de oudergeleding.
Op dit moment is er dus een scheve verhouding tussen de ouder- en personeelsgeleding
(4-2.) Beide geledingen behoren uit evenveel (3) personen te bestaan. Er zal naar een lid
uit de personeelsgeleding gezocht gaan/ moeten worden.
We worden uitgebreid bijgepraat door de algemeen directeur, wat betreft
ontwikkelingen:
Implementatie AVG: Binnen de organisaties wordt hard gewerkt om alle regelgeving
hieromtrent concreet te maken. Voor het personeel zal een bijeenkomst worden
georganiseerd over hoe te handelen in de praktijk als blijkt dat daar na een eerste
evaluatie in 2019 behoefte aan is. Tevens geeft de GMR instemming over het aantrekken
van een externe Functionaris Gegevensbeheer.
Kennismaking toezichthoudend bestuur:
Jonathan van Diemen stelde zich tijdens de vergadering voor. Hij geeft aan een vinger
aan de pols te gaan houden en via een Plan-Do-Check-Act cyclus het toezicht te gaan
waarborgen in het kader van het verbetertraject.
Personele-/ bestuurlijke bezetting:
Op de St. Jozefschool zal de huidige directeur per 1 februari 2019 stoppen. De
wervingsprocedure is gestart en zo nodig wordt (tijdelijk) een interim-directeur
aangesteld.

Inspectiebezoek:
Er is contact geweest tussen de inspectie en het bestuur in een gesprek op 17 oktober
2018. Hierna heeft de voorzitter van bestuur de scholen apart bezocht om een en ander
toe te lichten, waaronder de functie van de toezichthouders en de continuering van het
verbeterplan en de kwaliteitszorg. Ook een advies van de PO-raad aan het bestuur is
hier onderdeel van.
Administratieve fusie:
De kans dat in 2019 moet worden besloten om twee scholen per 1 augustus 2019
administratief te laten fuseren, is wel dichtbij gezien de dalende leerlingaantallen en het
feit dat daar niet binnen korte tijd een omslag in zal plaatsvinden. Er kan nu nog gebruik
gemaakt worden van de zogenaamde fusie-compensatieregeling en dat zou gunstig zijn.
Hierdoor is het mogelijk gewoon twee directeuren aan te houden. De leden van beide
MR-en zullen over bepaalde dingen gezamenlijk moeten instemmen, maar blijven in
aparte deelraden functioneren. In de praktijk zal het voor de leerlingen, ouders en team
van de desbetreffende scholen weinig merkbaar zijn. Elke school behoudt zijn profiel,
heeft dus een eigen directeur en ook de medezeggenschap kan worden geborgd.
Volgende vergaderdatum 2018-2019:
Volgens afspraak zal de PMR van de ‘gastschool’ worden uitgenodigd om de GMR.
Datum
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Wat

19 februari 2019

19.3022.00

3e

GMR vergadering

Waar
Hofland

