
   
 

   
 

 
Nieuws 
 

 
 
 
Oproep 1: 
Luizenvaders/ 
-moeders gezocht 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep 2: 
Redactielid gezocht 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 

Nieuws Onderwijs 
Voorjaarsmarkt  
 

 
 
Koningsspelen 
 
 
 

 
Vrijdag 5 april organiseren de Kangoeroes een voorjaarsmarkt. De markt 
vindt plaats tussen 13.45 – 14.15 uur. De markt wordt bij goed weer 

buiten georganiseerd, anders in de hal beneden. 
 
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. 
 
Groepen 1 t/m 4 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan op de korfbalvelden van Wees 
Kwiek sportief aan de slag. Vanaf 9.00 uur kunnen de kinderen zich 
melden bij hun groepje en om 9.15 uur begint het programma. Ze hoeven 
die dag geen fruit en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. 
Om 12.15 uur kunnen de kinderen daar weer opgehaald worden. Mocht 
dat voor u een probleem zijn dan kunnen de kinderen ook met de 
leerkracht mee naar school en tot 14.00 uur op school blijven. In dat 
geval moet u dat even met de leerkracht bespreken en moet uw kind een 
lunch van thuis meenemen. 
 
We zijn voor de begeleiding van de activiteiten op zoek naar ouders die 
deze ochtend willen helpen. Vanaf maandag kunt u zich daarvoor 
inschrijven op de intekenlijst die in de klas ligt. 
We gaan er een gezellige sportieve dag van maken met elkaar. 
 
Groepen 5 t/m 8 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er weer een programma op en rond de 
sportvelden van de SV Marum. Dit duurt tot 12:00 uur met aansluitend 
een lunch (De juiste eindtijd volgt nog). Het kan zijn dat er problemen 
ontstaan met de opvang van uw kind tot 14:00 uur. Wilt u dat vroegtijdig 
aangeven bij de leerkracht? 
 

 
Vrijdag 5 april 
 

 
 
Vrijdag 12 april 

Nieuws Opvang 
 
 
 

Aanmelden, afmelden, ruil- en flexuren graag schriftelijk doorgeven aan 
opvang@sterrenpad.nl of via onze app. Mondeling doorgeven is niet 
voldoende.  

opvang@sterrenpad.
nl 
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SpeelSter 
 
Olifantjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijgers 

Voor vragen over contracten, betalingen en dergelijke kunt u terecht bij 
speelster@sterrenpad.nl 
 
   
Géén nieuws. 
 
Er staan alweer narcissen en hyacinten in het tuintje van de Olifantjes! 
We willen ook graag een lente-sfeertje in onze klas. Willen jullie samen 
met de Olifantjes op zoek naar de lente? Alles is welkom: bloemetjes, 
takken met knoppen of misschien al bloesem, wat er maar te vinden is in 
de tuin. Het mag allemaal mee naar school. Bedankt alvast! 
 
Bij de Peuterolifantjes zijn we bezig met het boek van de voorleesdagen: 
'Een huis voor Harry'. De komende weken komt Harry bij alle peuters een 
keer logeren. Willen jullie de logeertas op de in de tas aangegeven tijd 
weer mee naar school nemen, want de kinderen kunnen niet wachten tot 
Harry ook bij hen komt. Veel plezier met de logeertas! 
 
Géén nieuws 
 

speelster@sterrenpad
.nl 
 

Nieuws Maricja 

 
Rol ouderavond 11 
april gaat niet door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek ambulance 
en politie 

  

 
Vanuit het ROLteam (Regie op locatie) willen we jullie over het volgende 
informeren: 
Er zijn twee verbeterteams naar aanleiding van een eerdere ROL-
ouderavond samengesteld te weten communicatie en PR. 
Deze teams zijn op dit moment druk bezig met de uitwerking van deze 
beide onderwerpen. Voor een terugkoppeling is er nog onvoldoende 
nieuws te melden. Om deze reden verplaatsen we de geplande Rol-
ouderavond van 11 april a.s. (genoemd in de jaarplanning en in het 
Sterrenstof) naar een nader te bepalen datum. 
Voor opmerkingen of vragen kunt U zich wenden tot het ROLteam. 
  
Bezoek ambulance en politie: (met de foto’s verkleind erbij) 
Na het bezoek van de brandweer vorige week was het deze week de 
ambulance en de politie die een bezoek aan het Sterrenpad brachten. 
Ook nu mochten de kinderen de ambulance en het politiebusje van binnen 
bekijken, erin zitten, de handboeien en/of politiejas passen. De kinderen 
van Maricja reageren verschillend; Met of zonder belangstelling, gelaten 
over zich heen laten komen, met nieuwsgierigheid met vragen of hele 
eigen verhalen.  Alle hulpdiensten bedankt voor jullie bezoek. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

AGENDA    

5 april 2019 Weekviering, aanvang 11:10 uur + Olifantjes, Maricja 

11 april 2019 ROL Ouderavond Maricja gaat niet door Maricja 

12 april 2019 Koningsspelen  

18 april 2019 Paasviering  

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)  

7 juni 2019 Weekviering, aanvang 13:10 uur  

10 juni 2019 Tweede Pinksterdag  
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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

 

 
Alle juffen en meesters voor het schrijven van de portfoliobrief en de kinderen die hebben kunnen 
schitteren bij hun portfoliogesprek.  
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