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Belangrijke data in de maand april:
03
05
08
09
10
12
17
18

19
22
23-26
27
29 t/m
03 mei

Schoolvoetbal groep 7 & 8 jongens bij Hertha in Vinkeveen
Groep 1 & 2 vrij
Groep 7 & 8 Kasteel Loenersloot
Lege schoenendoos & Folders met Paasafbeeldingen meenemen 1 t/m 8
Engels conversation Workshop groep 7 & 8
Schoolvoetbal groep 5 & 6 jongens bij Argon in Mijdrecht
Schoolvoetbal groep 7 & 8 meisjes bij C.S.W. in Wilnis
Gerardus Majella Palmpasen groep 1 & 2
Schoolvoetbal groep 3 & 4 jongen bij Argon in Mijdrecht
Schoolvoetbal groep 3-4-5-6 meisjes bij C.S.W. in Wilnis
Paasviering
08:30 uur koffie & thee
09:00 uur kerkviering
14:00 uur schoolfinale eiertikken
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Lesweek
Koningsdag (zaterdag)
Meivakantie
Let op: 1 week meivakantie

Belangrijke data in de maand mei:
06
17
22
27-29
30-31

1e schooldag
Groep 1 & 2 vrij
Sportdag groep 1 t/m 8
Kamp
Hemelvaart

Spreuk van de maand april:

Stip aan de horizon
De afgelopen maanden hebben wederom in het teken gestaan van het verbeteren van de kwaliteit
van het onderwijs op Sterrenschool Driehuis. In het kader van de onderwijsbehoeften van de
leerlingen is de nadruk gelegd op differentiatie in lesaanbod. Bij het streven de instructies optimaal
te laten aansluiten bij de leerontwikkelingen van onze leerlingen zijn we bezig geweest met het
verfijnen van de vakstandaarden voor Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Technisch Lezen
waarbij vastgesteld is hoe deze lessen in doorgaande lijnen worden ingericht op Sterrenschool

Driehuis. Hierbij is de lestijd per vak kritisch onder de loep genomen teneinde in een uur zo
effectief mogelijk les te geven om hiaten weg te werken c.q. te voorkomen. Op rekengebied wordt
er standaard per week binnen de lestijd een kwartier ingeroosterd voor automatiseren,
redactiesommen en hoofdrekenen. Op leesgebied is extra tijd ingeroosterd voor woordbegrip en
leessnelheid. De teamleden hebben met elkaar samen kritisch gekeken hoe bijv. het tutor lezen in
de school meer body kan krijgen zodat het meer leerrendement oplevert voor de leerlingen van
groep 3 t/m 8.
Uit gesprekken met elkaar en met de leerlingen hebben we geconstateerd dat het gevoel van
veiligheid niet in alle groepen hetzelfde werd ervaren. In de groepen is extra aandacht besteed aan
het sociaal welbevinden o.a. door een herhaling van elementen die de leerlingen geleerd hebben
tijdens de spelletjesclub (3/4), de klassikale training (5/6) en de competentietraining (7/8). Door
de leerlingen te laten ervaren dat er naast voetballen en hockey ook andere leuke spelvormen
mogelijk zijn, is momenteel de schuur tijdelijk even op slot gedaan en worden er bij de gymlessen
activiteiten aangeboden die de leerlingen tijdens het buitenspelen in de pauzes kunnen toepassen.
Het is opmerkelijk hoe creatief de leerlingen zelf ook zijn om leuke alternatieven te ontwikkelen
voor voetbal en hockey.

Open dag 22 maart 2019
Op deze woensdag hebben een aantal geïnteresseerde ouders een bezoek gebracht aan onze
Sterrenschool. Van de ouders hebben we positieve reacties teruggekregen over de warme sfeer en
het werkklimaat in de groepen. De leerlingen hebben tijdens de rondleidingen aan de ouders
verteld of laten zien waar ze op dat moment mee bezig waren waardoor de ouders een goed beeld
hebben gekregen van onze school en hun kind(eren) wel zien ontwikkelen bij ons op school!
Ouders waren vol lof over de manier waarop de leerlingen en de teamleden aan het werk waren.
Schoolvoetbaltoernooi

Ook dit schooljaar neemt onze school weer met veel teams deel aan het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi. Het programma per groep hangt bij elk klaslokaal.
Woensdag 3 april spelen de groepen 7 en 8 (11-tallen)jongens bij Hertha in Vinkeveen
Woensdag 10 april spelen de groepen 5 en 6 jongens bij Argon in Mijdrecht
Woensdag 10 april spelen de groepen 7 en 8 meisjes bij C.S.W. in Wilnis
Woensdag 17 april spelen de groepen 3 en 4 jongens en meisjes bij Argon in Mijdrecht
Woensdag 17 april spelen de groepen 5 en 6 meisjes bij C.S.W. in Wilnis
De algemene uitwijkdata is 24 april.
Alle deelnemende leerlingen worden verzocht in sportkleding naar school te komen en een
lunchpakket bij zich te hebben. Ze krijgen op school de gelegenheid de lunch vóór half 1 te
nuttigen en zich om te kleden in een schooltenue. Het schooltenue wordt de volgende dag
ongewassen op school ingeleverd. Ouders, die zich daarvoor reeds hebben opgegeven hebben,
zullen ervoor zorgen dat de sportkleding gewassen wordt.
Voor het vertrek naar en van de sportlocatie bent u zelf verantwoordelijk; u kunt hiervoor
de school en/of de begeleidende ouder niet benaderen.
De begeleidende ouder verwacht uw zoon/dochter op tijd op de sportlocatie.
We wensen alle deelnemers een sportieve middag toe en natuurlijk heel veel succes!
We hopen natuurlijk stiekem dat er teams zijn die met een beker het speelveld kunnen verlaten.
Graag ontmoeten we u/jullie als supporter langs de lijn!

16 en 17 april maakt groep 8 de IEP-eindtoets

Alle kinderen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Scholen kiezen zelf welke
eindtoets ze afnemen. Na een grondig onderzoek naar de verschillende eindtoetsen heeft
Sterrenschool Driehuis gekozen voor de IEP-eindtoets. De IEP geeft een advies voor het voortgezet
onderwijs, dit is een second opinion naast het advies dat ieder kind van de leerkracht heeft
gekregen.
De IEP-eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De toets loopt
op van makkelijk naar moeilijk, zodat elk kind met een succesgevoel en vertrouwen de toets kan
maken. In tegenstelling tot vele andere toetsaanbieders, wordt de IEP toets in een papieren boekje
gemaakt. De opgaven bevatten open en multiple-choice opdrachten, deze lijken veel op hetgeen de
kinderen gewend zijn in de klas. De toets wordt afgenomen op 16 en 17 april en duurt ongeveer 2
uur per dag.
Dit zijn een paar van de redenen waarom wij voor de IEP hebben gekozen, wij denken dat deze
toets goed aansluit bij onze leerlingen van groep 8 en dat zij hiermee goed kunnen laten zien wat
zij in huis hebben!
Wij wensen de jongens en meisjes van groep 8 heel veel succes!

Op weg naar Pasen

Het lijkt nog ver weg, maar op donderdag 18 april vieren wij Pasen op school.
We beginnen deze dag om 9.00 uur met een kerkviering, waar u uiteraard ook van harte welkom
bent. Vanaf 8.30 uur staat de koffie voor u klaar!
Op deze dag verzorgt ieder kind een lunch voor een klasgenootje in de vorm van een "lunchbox".
Het zou fijn zijn als iedere leerling maandag 8 april een lege schoendoos mee naar
school kan nemen. Deze doos zal in de klas versierd worden. Een paar dagen voor de
Paasviering neemt de leerling de versierde lunchbox en een lootje met de ontbijtwensen van het
klasgenootje mee naar huis. Op de dag van de Paaslunch, donderdag 18 april, vullen de
leerlingen de versierde doos thuis en nemen deze weer mee naar school zodat iedereen kan
genieten van een lekker, vrolijk en gezond ontbijt.
Mocht u nog meer schoenendozen in huis hebben en folders of tijdschriften waar afbeeldingen in
staan die te maken hebben met Pasen, wilt u deze dan bij de leerkracht inleveren? Deze zijn van
harte welkom. Alvast bedankt!
Ook gaan we op deze donderdag 18 april het spannende spel eiertikken spelen. Wilt u hiervoor uw
zoon of dochter die dag een hardgekookt ei meegeven?
Alles even op een ‘r-eitje’ :
-voor maandag 8 april schoenendozen in leveren bij de leerkracht.
-donderdag 18 april 8.30 koffie, 9.00 kerkviering.
-donderdag 18 april meenemen:
-de gevulde schoenendoos met het ontbijt voor een klasgenootje;
-een bord, beker en bestek;
-een hardgekookt ei.

Hulp gevraagd voor de sportdag

Hé daar, sportievelingen!
Staat onze sportdag al in jullie agenda’s?
Deze wordt dit schooljaar gehouden op woensdag 22 mei voor groep 1 t/m 8 op de Hockeyvelden
van HVM.
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en kunnen deze dag tot een nóg groter succes
maken met uw hulp.
Wij zijn op zoek naar:
-vaders, moeders, opa’s, oma’s enz. die op deze ochtend een spel willen begeleiden
-klompen in verschillende maten
Geef u snel op bij juf Daniëlle dburger@driehuisschool.nl of bij de leerkracht van uw kind!
Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie:

21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie:

23 december 2019 t/m 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie:

24 t/m 28 februari 2020

Pasen:

10 t/m 13 april 2020

Meivakantie:

27 april t/m 05 mei 2020

Hemelvaart:

21 t/m 22 mei 2020

Pinksteren:

01 t/m 05 juni 2020

Zomervakantie:

20 juli t/m 28 augustus 2020

