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Belangrijke data in de maand juli:
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Maandinfo Juli 2019
Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag team Sterrenschool Driehuis
Schoonmaakavond groep 1 t/m 8
Slotviering in de kerk: afsluiting schooljaar 2018-2019
Groep 1/2 vrij
Zomerfeest
Rapport 3
Musical groep 8 om 13:00 uur voor groep 1 t/m 8
Afscheidsavond vanaf 18:30 uur voor genodigden van groep 8
Doordraai ochtend groep 1 t/m 8
Laatste schooldag schooljaar 2018-2019
Groep 1 t/m 8 tot 12:00 uur school
Zomervakantie t/m 30 augustus 2019

Belangrijkste data in de maand september:
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Maandinfo september 2019
Start schooljaar 2019-2020
Kerkviering: opening schooljaar 2019-2020
Schoolfotograaf: fleurige kleding i.v.m. witte achtergrond
Informatie avond groep 1 t/m 8 in de eigen groep
Groep 1 & 2 vrij
Schoolreis groep 1 t/m 6

Spreuk van de maand juli:

Verslag van de algemene ouderavond 25 juni 2019
Naast de uitwisseling van het nieuws vanuit de MR en de OR is er op de algemene
ouderavond van 25 juni jl. gesproken over de stappen die in de afgelopen periode zijn
gezet om het onderwijsproces op Sterrenschool Driehuis zo optimaal mogelijk te laten
aansluiten bij de onderwijs- en leerbehoeften van onze leerlingen.
De inspectie heeft beoordeeld dat de school zicht heeft op de ontwikkelingen en de
resultaten van de leerlingen en dat de school hard gewerkt heeft aan het verstevigen van
de basis kwaliteit. De school is nu in de fase aangekomen dat de directie en het team
hun weg met het planmatig evalueren, verbeteren en borgen van het didactisch handelen
en de kwaliteit van het onderwijsproces verder zullen continueren en finetunen.
Met het advies van de inspectie om bij het lesgeven nog beter te sturen op de resultaatanalyses van de leerlingen zijn momenteel al gestart en continueren dit in het schooljaar
2019-2020.
Met veel trots vermelden we hier nogmaals dat dit jaar onze ambitie om jaarlijks boven
de landelijke norm en passend bij het eigen potentieel de eindtoets van groep 8 is
behaald.
Een pluim voor de leerlingen en het team!
Aan het eind van de ouderavond was er voor ouders de gelegenheid om het ontwerp voor
het nieuwe schoolplein te bekijken en zich aan te melden voor een schoolpleincommissie
waarbij het werven van sponsoren en verkrijgen van subsidies centraal zal staan.
In het jaar 2020 bestaat De Driehuisschool 150 jaar. Een aantal ouders heeft zich al
aangemeld voor de Jubileum Werkgroep ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van
de school.
Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze werkgroepen en heeft u wel belangstelling en
zin om mee te denken, dan kunt u zich nog steeds opgeven bij de directie of het team.
Schoonmaakavond woensdag 10 juli
Vele handen maken licht werk….
Op woensdag 10 juli bent u vanaf 18:30 uur van harte uitgenodigd om met elkaar samen
in de school en in de groepen een handje te komen helpen met schoonmaken.
De ervaring leert dat de klus eerder geklaard is als we allemaal onze handen flink uit de
mouwen steken. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Het zelf meenemen van een emmer en schoonmaakmiddelen wordt zeer op prijs gesteld.
Vorig jaar hebben we geconstateerd dat met het zelf meebrengen van emmers, doekjes
en schoonmaakmiddelen er niet mis gegrepen wordt en daardoor het schoonmaken
vlotter kan verlopen! U komt toch ook meehelpen?!

Kerkviering in de St. Johannes de Doperkerk op het Driehuisplein op 11 juli
Op deze donderdag bent u van harte welkom in de grote kerk op het Driehuisplein om
met ons het schooljaar 2018-2019 af te sluiten met een lied, een gedicht, een verhaal en
een dankwoord.
Vanaf 08:30 uur staat een kopje koffie of thee voor u klaar en nodigen wij u uit om met
alle leerlingen en het team gezamenlijk naar de kerk te lopen waar de dienst om 09:00
uur zal aanvangen.
Huiswerk voor alle leerlingen van Sterrenschool Driehuis voor 12 t/m 19 juli
Ook in de laatste week, 15 jul t/m 19 juli, van dit schooljaar wordt er nog gewoon
gewerkt en gespeeld. De kleuters mogen deze week (buiten)speelgoed van thuis
meenemen.
Om bij dit gewone werk ruimte te geven voor iets enigszins luchtigs kunnen de kinderen
zich op onderstaande manier uitdossen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15
16
17
18
19

juli:
juli:
juli:
juli:
juli:

trek twee verschillende schoenen aan
zet een gek hoedje op
doe raar met je haar
trek een kledingstuk van je vader of moeder aan
kom in je vakantiekleding

Clustertijden schooljaar 2019-2020
De extra schooltijden worden in overleg met de groepsleerkracht ingezet voor effectieve
instructie en begeleiding gericht op de (individuele) onderwijs- en leerbehoeften van de
leerlingen bij ons op Sterrenschool Driehuis.
Voor deze extra inzet dient ook weer in schooljaar 2019-2020 voor ieder kind afzonderlijk
een verzoek ingediend te worden bij de leerkracht. In gezamenlijk overleg wordt bekeken
of het verzoek gehonoreerd kan worden waarbij het onderwijskundig argument telt.
Zou u zo vriendelijk willen zijn de clustertijden van uw kind(eren) voor schooljaar 20192020 kenbaar willen maken middels het bekende aangehechte formulier en dit nog voor
de zomervakantie inleveren bij de groepsleerkracht of bij de directeur. Alvast bedankt.
Social Schools

Voor u als ouder is het belangrijk dat u goed op hoogte bent en blijft van het reilen en
zeilen in de groepen en op school. Om ouders meer inzicht te kunnen geven in wat er
gebeurt in de groep en in de school en om de communicatie en de samenwerking tussen
school, thuis en andere betrokkenen te verbeteren, hebben de vijf scholen binnen
Stichting KPO Antonius besloten in schooljaar 2019-2020 ouders te gaan informeren
middels de School App van Social Schools, een online veilig communicatieplatform voor
ouders van leerlingen in het basisonderwijs.
Op een visueel aantrekkelijke en informerende wijze worden interne gebruikers van
Sterrenschool Driehuis geïnformeerd over de gebeurtenissen op school en in de groep.
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de groep zodat het
mogelijk is als ouder om uw kind(eren) (beter) te ondersteunen in het leerproces.
U als ouder ontvangt binnenkort via de e-mail een persoonlijke uitnodiging met daarin

een link om een account te activeren voor Social Schools waardoor u het nieuws uit de
school en de groep via de app kunt ontvangen.
Als ouder kunt u de informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de
web-omgeving. De ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in
deze omgeving en kunnen bijv. het bericht dat de groepsleerkracht betreffende de groep
van hun kind(eren) over een lesmoment, een activiteit, een uitnodiging voor een
oudergesprek of informatie betreffende de hele school, de jaarplanning, de
maandinformatie, de sportdag etc. inzien.

Nieuws vanuit de OR & Afscheidsgroet:
In deze maandinfo blikken we graag terug op een zeer geslaagde sportdag welke in mei
heeft plaats gevonden bij de hockeyvelden van HVM Mijdrecht. Een mooie locatie,
heerlijk weer, leuke (sport) spelletjes en enthousiaste leerlingen, hulpouders en
leerkrachten hebben bijgedragen aan deze succesvolle en gezellige sportdag. De
ouderraad had voor deze keer nog extra uitgepakt met een hele grote stormbaan, welke
intensief, door niet alleen de kinderen, is gebruikt :-)!
Ook de sponsoring door AH Passage Mijdrecht was fantastisch en viel geheel in de smaak
bij de kinderen! Aan het eind werd er nog getrakteerd op een verkoelende verrassing.
Afgelopen woensdag (26/6) is er weer “Koken met Sterren” georganiseerd. Dit was een
zeer geslaagde kookochtend waarin de kinderen hebben gesmuld van een gezonde, zelf
gemaakte bananen-chocolade-mousse. Leuk en makkelijk om ook thuis te maken. De
kinderen hebben het recept mee naar huis gekregen en zij weten hoe het moet ..
In de vorige nieuwsflits van de OR hebben we u verteld dat er nieuwe tenues zijn
aangeschaft.
De oude voetbal tenues zijn gedoneerd aan Stichting For Life. De tenues zijn via deze
stichting verscheept naar Nairobi.
De kinderen zijn hier heel blij mee!

Let’s party!
Vrijdag 12/7 staat de Summer Party op onze Sterrenschool agenda. Komt allen!
We maken er een gezellig feestje van met elkaar en dat kan uiteraard niet zonder uw
hulp. Tijdens de informatie avond van dinsdag 25/6 hebben we nog een aantal

hulpouders “gevonden”, maar vindt u het leuk om nog te helpen bij het opbouwen of
juist het opruimen na afloop van het feest, laat het ons weten. “Vele handen maken
namelijk licht werk”.
Dan nemen wij als huidige OR via deze laatste maandinfo alvast afscheid van u en maken
wij plaats voor de nieuwe leden. Naomi blijft de ouderraad versterken waar we heel blij
mee zijn. De afgelopen jaren hebben wij met veel plezier ondersteuning gegeven bij
verschillende schoolactiviteiten en spetterende zomerfeesten mogen organiseren. Het is
mooi geweest en tijd voor een nieuwe groep ouders die staat te popelen om te beginnen.
Hetty, Andrea, Cynthia, Tamara, Annemieke en Naomi: van harte welkom en heel veel
succes!
Wij willen alle ouders die ons in al die jaren mede hebben geholpen op wat voor manier
dan ook bij deze hartelijk danken.
Eva, Laura, Sandra, Rian, Monique en Amanda zeggen bij deze tot ziens!!
Tot slot wensen we u allemaal alvast een hele voorspoedige en fijne zomervakantie toe
en zien jullie (en jullie familie) allemaal heel graag op het zomerfeest!
Nieuws vanuit de MR
Het schooljaar 2018-2019 zit er bijna op. Op de informatieavond van 25 juni jl. is het
jaarverslag van de MR gepresenteerd aan de ouders en inmiddels verspreid onder de
ouders.
Vakantierooster schooljaar 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

Vrije vrijdagen schooljaar in 2019-2020
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

13
04
08
22
06
20

september:
oktober:
november:
november:
december:
december:

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
1
1
1
1
1

&2
&2
&2
&2
t/m 4
t/m 8

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

24
07
20
19
10

januari:
februari:
maart:
juni:
juli:

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
1
1
1
1

t/m 4
&2
t/m 4
t/m 4
&2

