
   
 

   
 

 
Nieuws 
 
 
 
 
Oproep 1: 
Luizenvaders/ 
-moeders gezocht 
 
 

 
 
 
 
 
Oproep 2: 
Redactielid gezocht 
 
 
 
 
 
Leuk filmpje over 
 ‘t Sterrenpad 
 
 
 
 
Bericht van 
Annelies de Leeuw 
(Maricja) 

Nieuws voor deze Sterrenstof kan gemaild worden naar: 
kopijsterrenstof@primenius.nl 
De deadline voor het inleveren van kopij is vrijdagochtend 8:00 uur.  
 
 
Ons team van luizenmoeders krimpt in. We zijn dan ook dringend op zoek 
naar moeders of vaders die willen helpen. Elke dinsdag na de vakanties 
vanaf 8.45 uur hebben we luizencontrole. Met veel hulp ben je in 
ongeveer 1.5 uur klaar. Soms vindt er een extra controle plaats, meestal 
ook op de dinsdag. Het is dus maar een aantal x per jaar. Heb je nog 

nooit een luis gespot? Geeft niks ons team helpt je graag op weg😊! Dus 

lijkt het je leuk om ons team te komen versterken, of heb je nog 
vragen...neem contact op met Ruby Ann (moeder Moosje/Hasse/Ravie) 
tel: 06-52627675 of mail hunse026@gmail.com. 
 
Ook het redactieteam van deze Sterrenstof zoekt nog steeds versterking! 
We zijn op zoek naar een vader of moeder die 1 keer in de 4 weken op de 
vrijdagochtend de Sterrenstof wil maken. Vaak kun je een groot deel op 
donderdagavond al klaarzetten, als je op vrijdagochtend minder tijd hebt. 
Het kost je ongeveer 2 uurtjes per keer. Wil je eerst meer informatie? 
Neem contact op met de redactieleden via kopijsterrenstof@primenius.nl. 
 
Via onderstaande link kunnen jullie een leuk filmpje bekijken over onze 
school. De kinderen van ’t Sterrenpad vertellen over de maatjes. 
https://www.kindercorrespondent.nl/kinderen-met-en-zonder-handicap-
helpen-elkaar/?fbclid=IwAR0kMvEOiNT4ldNdVo4M_zE3HCC-

snZD9gJz8JAKpJqbrKbAkU3APIN_gIo 
 
Graag wil ik iedereen in het zonnetje zetten die op wat voor wijze dan ook 
betrokken is geweest bij mijn reanimatie in februari op ’t Sterrenpad. 
Velen heb ik persoonlijk kunnen bedanken, maar er zijn ook mensen die 
in voorwaardelijke zin mee geholpen hebben om alles in goede banen te 
leiden waarvan ik wellicht geen weet heb. 
Ik realiseer me dat ik op geen betere plek kon zijn als hier op ’t 
Sterrenpad (al had ik het iedereen graag bespaard). Dat ik het überhaupt 
na kan vertellen en dat het alweer zo goed met me gaat is dankzij het 
snelle handelen van mijn collega’s en andere mensen die aan t 
Sterrenpad verbonden zijn die wisten wat ze moesten doen en de AED die 
voor handen was. Dank ook voor alle kaartjes, lieve berichtjes, knutsels 
etc. die ik gekregen heb. Hartverwarmend! 
  
’t Sterrenpad was al een bijzondere plek voor me, dat is het nu des te 
meer. 
  
Annelies 
 

 
 
 
 
 
Tel: 06-52627675 
Of mailen kan naar: 
hunse026@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
Mailen kan naar: 
kopijsterrenstof@primeni
us.nl 
 

Nieuws Onderwijs 
 
Wandel4daagse 
Marum 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dit jaar is de wandel4daagse in Marum van 4 juni t/m 7 juni 2019. 
Vanaf 2016 doen wij als ’t Sterrenpad hier gezellig aan mee. Ik heb dit 
vanaf het begin steeds met veel plezier georganiseerd met verschillende 
moeders. 
Helaas gaat het mij dit jaar, door gezondheidsreden, niet lukken om deze 
dagen aanwezig te zijn. Hierdoor ben ik opzoek naar ouders die de 
organisatie dit jaar op zich willen nemen, met mij op de achtergrond. Dit 
houdt voornamelijk in dat je alle 4 de avonden aanwezig bent als 

 
 
4 t/m 7 juni 2019 
 
Mailen kan naar: 
avond4daagse.sterrenpa
d@gmail.com 
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Sleutel gevonden? 
 

aanspreekpunt voor 1 loopgroep, de deelnemers zullen zich bij je melden 
en je houdt overzicht over de groep tijdens het lopen. 

- Groep 1 en 2 lopen in principe alleen de vrijdagavond 
- Groep 3 t/m 5 lopen 5 KM 
- Groep 6 t/m 8 lopen 5 of 10 KM 
Lijkt het je leuk om te helpen zodat we als ’t Sterrenpad toch gezellig mee 
kunnen wandelen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan via 
avond4daagse.sterrenpad@gmail.com 
Marleen Dekker-Veenstra 
 
Mathijn van de Apen is zijn sleutel kwijt. Heeft iemand deze gevonden? 
Zijn naam staat op de sleutelhanger. 

Nieuws Opvang 
 
SpeelSter 
 
 
 
 
 
Goede vrijdag en 
Tweede Paasdag 
 
 
Olifantjes 
Afscheid 
 
 
 
Tijgers 

 
 
Aanmelden, afmelden, ruil- en flexuren graag schriftelijk doorgeven aan 
opvang@sterrenpad.nl of via onze app. Mondeling doorgeven is niet 
voldoende.  
Voor vragen over contracten, betalingen en dergelijke kunt u terecht bij 
speelster@sterrenpad.nl 
 
Goede Vrijdag is een vrije dag voor de peuterspeelzaal kinderen en 
iedereen die een 40 weken contract heeft. De opvang is wel gewoon 
geopend, het is een vakantiedag. Tweede Paasdag zijn we allemaal vrij.   
 
 
Deze week hebben we afscheid genomen van Pieter en Kyra die allebei 4 
jaar worden. Pieter gaat naar de Kikkers en Kyra naar de Dolfijnen. Ze 
hebben er allebei zin in! Veel plezier daar Pieter en Kyra. 
 
Géén nieuws 
 

 
 
opvang@sterrenpad.nl 
 
speelster@sterrenpad.nl 
 

Nieuws Maricja 
 
Lente 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
In de groepen staat het thema Lente deze maand centraal. 
 
De Zebra’s vertellen daarover: 
De klas is versierd, we hebben al lammetjes & kuikentjes gemaakt. 
We lezen boeken over de Lente, en zingen/luisteren naar liedjes over de 
lente. Ook zijn we druk aan het oefenen/ dansen op het liedje van de 
koningsspelen “PasaPas” van kinderen voor kinderen we vinden het 
allemaal erg leuk om te dansen. 
Elke dag lezen we het onderstaande gedichtje, en we kunnen hem al heel 
goed, probeer het maar eens thuis. 
  
Bloembolletje Klein 
  
Bloembolletje klein, 
slaap je nog zo fijn? 
  
De winterkou is weg, 
kom maar buiten zeg! 
  
Steek je groene snuit, 
maar gauw je huisje uit. 
  
Boven aan je steel, 
misschien word je rood, blauw of geel. 
  
Bloembolletje klein, 
kom maar gauw, het is hier fijn! 
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AGENDA    

18 april 2019 Paasviering  

18 april 2019 Ouderavond Maricja, aanvang 19.45 uur  

19 – 22 april 2019 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag  

27 april – 5 mei 2019 Meivakantie  

17 mei 2019 Weekviering, aanvang 13:10 uur  

22 mei 2019 Maricja vanaf 13.00 uur gesloten  Maricja 

25 mei – 2 juni 2019 Hemelvaartsvakantie (=margedagen)  

4 t/m 7 juni 2019 Wandel4daagse Marum  

7 juni 2019 Weekviering, aanvang 13:10 uur  

10 juni 2019 Tweede Pinksterdag  

11 juni 2019 Margedag Alleen schoolkinderen 

21 juni 2019 Weekviering, aanvang 11:10 uur + Olifantjes, Maricja 

11 juli 2019 Laatste schooldag  

12 juli 2019 Margedag Alleen schoolkinderen 

13 juli – 25 augustus 2019 Zomervakantie  

In het zonnetje

 

Iedereen die in februari op wat voor wijze dan ook betrokken is geweest bij de reanimatie van 
Annelies de Leeuw op ’t Sterrenpad. Namens Annelies ontzettend bedankt!  
 
Zie het persoonlijke bericht van Annelies hierboven onder Nieuws. 
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