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Belangrijke data in de maand mei:
06
14
13 t/m 17
17
20
22
27-29
30-31

1e schooldag
Groep 1 & 2 NME Roodkapje
Zwem4daagse De Ronde Venen in het Veenweidebad
Groep 1 & 2 vrij
Start project Mensen
Sportdag groep 1 t/m 8
Kamp groep 8
Hemelvaart

Belangrijke data in de maand juni:
03 t/m 07
10
11
18 t/m 21
21

Pinkstervakantie
2e Pinksterdag
1e schooldag
Avond 4 daagse
Groep 1 t/m 4 vrij

Spreuk van de maand mei:

Stralend jezelf op Sterrenschool Driehuis
De maand mei zal in het teken staan van het sociaal welbevinden en het gevoel van
veiligheid. Voor de meivakantie is hier al een start mee gemaakt met de week van de
sociale talenten.
De sociale competentietrainingen in groep 3 t/m 8 zijn met succes afgerond.
Als vervolg daarop hebben we van de afspraken binnen de klassen schoolregels
gemaakt;
‘Zo gaan we met elkaar om’:
-In alle groepen wordt een stoplicht gehanteerd, STOP-DENK-DOE, om kinderen na te
laten denken over hun gedrag.
-We hanteren een stappenplan om toe te passen als je last hebt van iemand.
Eerst probeer je zelf duidelijk te zeggen dat iemand moet stoppen. Lukt dit niet?
Dan vraag je hulp bij een leerkracht.

-Conflicten worden besproken aan de hand van gedragingen bij 3 gekleurde petten:
Rode pet= agressief reageren, ruzie maken, je zin doordrijven (als een leeuw).
Blauwe pet= weglopen, negeren, niet je mening geven (als een schildpad).
Gele pet= samen met elkaar praten, een oplossing zoeken (als een trotse pauw).
-Pesten wordt gemeld bij de leerkracht. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft,
wordt dit ook gemeld bij juf Daniëlle, zij is de anti-pestcoördinator van Sterrenschool
Driehuis.

Vanaf maandag 6 mei wordt op Sterrenschool Driehuis gebruik gemaakt van het ‘Ditkan-niet-beleid’. Ongewenst, grensoverschrijdend gedrag wordt geregistreerd in de ‘Ditkan-niet-map’, met als doel om kinderen te laten leren van hun fouten en hierbij niet in
herhaling te vallen. De formulieren voor deze registratie worden ingevuld door de
betreffende leerling(en) en de leerkracht, waarin de situatie vanuit de verschillende
oogpunten wordt beschreven. Daarna wordt er gezocht naar passende oplossingen en
vervolgstappen. Dit formulier wordt ondertekend door school en de leerling en gaat
daarna mee naar huis om de ouders ook op de hoogte te stellen. Wij rekenen op uw
samenwerking om samen de leerling een stapje verder te helpen in zijn of haar
ontwikkelingsproces.
De registraties worden bewaard in de map om de ontwikkeling van de leerling te volgen.
Bij herhaaldelijke incidenten komt de leerling in een volgende fase terecht waarin
gesprekken met ouders worden gevoerd en mogelijk een stap tot hulpverlening tot stand
kan komen.
Door op deze manier met elkaar om te gaan willen wij bereiken dat elk kind op
Sterrenschool Driehuis stralend zichzelf kan zijn! Dit dragen we uit naar buiten en is
afgesproken en bezegeld door elke leerling, leerkracht en andere medewerkers van de
school een armbandje met het logo van de school te geven: Stralend jezelf zijn!
Ga je met ons mee op reis over de wereld?

Wat? Onze jaarlijkse sportdag!
Voor wie? Voor alle kinderen van Sterrenschool Driehuis
Wanneer? Op woensdag 22 mei word je om 8.30 uur verwacht bij de hockeyvelden van
HVM. We zijn klaar om 12.30 uur.

Wat moet je meenemen?
-Kom in kleding waarin je goed kan bewegen
-Zorg bij zonnig en warm weer ook voor zonnebrand en een flesje water!
Wat doen we bij slecht weer?
Bij slecht weer gaat de sportdag helaas niet door en wordt iedereen op school verwacht.
Wanneer dit het geval is ontvangt u op dinsdagmiddag 21 mei om uiterlijk 17.00 een email om u hiervan op de hoogte te stellen.
Kunnen we nog hulp gebruiken?
-Extra handen zijn altijd fijn! U kan zich opgeven bij juf Daniëlle
dburger@driehuisschool.nl of bij de leerkracht van uw kind!
Op dinsdag 21 mei om 14.45 uur geven wij een instructie aan de ouders die komen
helpen over wat er van hen verwacht wordt. Het zou erg fijn zijn als u daarbij kan zijn als
dat mogelijk is.
Ook zijn we nog op zoek naar:
-klompen in verschillende maten
-vlaggen van verschillende landen

Nieuws vanuit de OR, MR en GMR

Vanuit de OR is er deze keer weer een hoop te melden, want we hebben een aantal
activiteiten achter de rug en er staat weer van alles op het programma. Zo heeft bijna de
hele school deelgenomen aan het schoolvoetbal in de nieuwe tenues die wij dit jaar
hebben aangeschaft. Nieuwe witte voetbalbroekjes en blauwe sokken met daarboven de
welbekende driehuispolo. De kinderen zagen er super uit op het veld. Het mag zeker
gezegd worden dat alle kinderen het tijdens de wedstrijden fantastisch hebben gedaan
en het gezellige middagen waren.
Onlangs vierden wij met elkaar het Paasfeest en hebben de kinderen voor elkaar een
lunchbox geknutseld. De OR heeft hierin een deel bijgedragen in de vorm van vrolijke
paasstickers, kuikentjes en andere knutselattributen om de dozen mee te versieren. Ook
zijn de klassen verrijkt met een paastak en mooie decoratie om erin te hangen. Voor de
eiertikwedstrijd waren er weer leuke prijsjes. Het was een succes!
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:
22 mei sportdag
De locatie is gereserveerd en het belooft weer een sportieve dag te worden.
Voor hulp op deze dag zijn ouders gewenst. Dus trek je stoute sportschoenen aan en
geef je op.
mei/juni Koken met sterren
Het plan is om voor de 2e keer koken met sterren te organiseren voor wij de zomer
ingaan. Wie de chefkok wordt blijft nog even een verrassing...

afscheid groep 8
Nog een paar maanden en dan zullen wij alweer afscheid nemen van de dames en heren
van groep 8..
Hiervoor worden de voorbereidingen getroffen om de leerlingen een mooie herinnering
mee te geven.
12 juli zomerfeest
En daar is ie alweer....het zomerfeest!!
Denken jullie alvast na over je outfit, doe maar lekker zomers en maak je klaar om de
voetjes van de vloer te gooien. DJ Nick is er namelijk weer bij dit jaar! Hopelijk zijn de
weergoden ons goed gezind. Wij maken tijdens het zomerfeest ook graag gebruik van uw
hulp en vragen u dan ook zich op te geven voor een van de activiteiten die vermeld staan
op het formulier dat u rond juni van ons gaat ontvangen. Helpen bij de food, drinks of
the games, het kan allemaal. Dus geef u op om er met z'n allen een spetterend feest van
te maken!
Vanuit de MR
Op dinsdag 16 april heeft de MR in de nieuwe samenstelling met elkaar vergaderd. Het is
mooi om te horen dat de ouders van de MR onder de indruk zijn van het werk dat
dagelijks verzet moet worden om de school draaiende te houden en dat de vooruitgang
die we boeken merk- en zichtbaar is onder de ouders. We hebben met elkaar
afgesproken dat we met elkaar samen gaan voor een goed draaiende MR en een
Stralende Sterrenschool Driehuis.
“Vanuit de GMR”

De Antoniusschool heeft gewisseld van geleding en afgevaardigde. Met personeelslid
Monica is de verdeling over de geledingen binnen de GMR weer in evenwicht.
Bij deze GMR vergadering zijn beide toezichthouders van het bestuur aanwezig: Jaap
Gelderloos en Jonathan van Diemen. Met hen samen is er even bij alle scholen
geïnformeerd, om een indruk te krijgen wat er speelt. Dit werd door hen als verhelderend
ervaren.
Interimdirectie: Het bestuur heeft na beraad besloten een meerscholen-directeur te
gaan zoeken voor beide scholen (Antonius en Jozef). Door het kunnen aanbieden van een
fulltime baan, zonder lestaken, is een grotere kans op meer kwaliteit.
Administratieve ondersteuning directies: Om de werkdruk voor de directies te
verlagen komt er op alle scholen administratieve ondersteuning. De ondersteuner van de
Windroos krijgt uitbreiding van werktijd en er is een nieuw persoon aangenomen.
Inspectie: in juni wordt opnieuw een inspectiebezoek verwacht. Op de scholen en
binnen het bestuur wordt hard gewerkt aan de kwaliteit, het planmatig handelen en het
zichtbaar maken daarvan. De scholen worden daarbij geholpen door de expertise van een
externe interim ib’er. Het accent ligt op het behalen van een voldoende voor de drie
scholen.
PO raad: In mei komt de PO raad voor een gesprek en worden de documenten
bekeken. Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan een kwaliteitshandboek, met een
tijdsplan wanneer wat gerealiseerd wordt. Nog niet alles is op orde, maar er zijn grote
slagen gemaakt.
Schoolgids: Er is met alle scholen afgesproken om resultaten en het scholingsplan in de
schoolgids en in de nieuwsbrieven te vermelden.
KC Hofland: Er is een extern bureau (bureau Morgenwereld) ingeschakeld om samen
een visie te ontwikkelen op het onderwijs van de Hoflandschool om daarmee een eerste

aanzet te geven over hoe het nieuwe schoolgebouw er uit moet zien. Er wordt eerst
nieuw gebouwd (op het trapveldje) waarna het oude pand gesloopt wordt om plaats te
maken voor woningbouw.
Vergader planning schooljaar 2018-2019:
Volgens afspraak zal de PMR van de “gastschool” worden uitgenodigd om de GMR
vergadering bij te wonen.
Datum
20 mei ‘19
24 juni’19

Tijd
19.30- 22.00
19.30- 22.00

Wat
Extra GMR vergadering i.v.m. BFP
5e
GMR vergadering

Waar
Hofland
Antonius

