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Een terugblik op 2016 

De themahoeken in de 
kleuterhal zien er bij elk 
thema prachtig uit. Het is 
een leerrijke omgeving 
waarin kleuters met veel 
plezier en fantasie aan 
het spelen zijn. We zijn 
trots dat er in 2016 door 
de leerkrachten van 
beide scholen en de 
leidsters van peuterwerk 
werd samengewerkt om 
gezamenlijk invulling aan 
de thema’s te geven.

Wij zijn nieuwsgierig 
naar onszelf en de ander. 
In alle groepen hangen 
de emotiestroken, u heeft 
ze vast gezien. Iedere 
ochtend, en gedurende 
de dag, geeft een leerling 
hiermee aan hoe hij zich 
voelt. Een mooi 
hulpmiddel om je gevoel 
zichtbaar te maken en de 
ander gelegenheid te 
geven nieuwsgierig naar 
jou te zijn. Een 
voorwaarde om tot leren 
te komen.

In de samenwerking met 
OBS de Telescoop zijn er 
in 2016 grote stappen 
gezet. Zo hebben we een 
nieuw logo voor 
kindcentrum Sirius 
onthuld. Wordt er 
gezamenlijk Sinterklaas 
en carnaval gevierd en 
zijn de ateliermiddagen 
gemixt. Ouders van beide 
scholen worden nauw 
betrokken bij de 
aanstaande fusie. Samen 
zijn wij de nieuwe school 
aan het vormgeven.

Het afgelopen 
kalenderjaar is er keihard 
gewerkt aan ons 
pedagogisch klimaat. 
Onze kernwaarden zijn 
vastgesteld: 
nieuwsgierigheid, rust 
plezier en vertrouwen. 
We hebben, met inbreng 
van leerlingen en ouders, 
gedragsverwachtingen 
gemaakt. En de 
wederzijdse 
verwachtingen tussen 
ouders en school zijn 
omschreven in de school-
ouder-overeenkomst.

Een groot aantal 
leerkrachten heeft de 
cursus “Met sprongen 
vooruit” gevolgd en dat is 
zichtbaar in de lessen. Er 
wordt minder in het 
schrift gewerkt en meer 
gerekend door te doen. 
De betrokkenheid van de 
kinderen en het plezier in 
rekenen is hiermee 
zichtbaar groter 
geworden. 

We kijken met plezier terug op 
een geslaagd 2016...

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

Sterrebos
Bezoek ons online: www.sterrebos-oss.nl

Wij zijn trots op Dani uit groep 
3. Hij heeft €473,50 bij elkaar 
gelakt voor “Serious Request”.

Wat ons allen heel erg 
heeft geraakt is het 
overlijden van meneer Frans. 
Iedere dag komt meneer 
Frans wel ergens in onze 
school ter sprake! 
Wat missen we hem. 
We missen hem in de 
dingen die hij zei, hoe hij 
ze zei en wat hij allemaal 
voor ons deed. We hebben 
hem in ons hart gesloten.

Leerlingen hebben, met hulp 
van ouders, kerstpakketjes 
samengesteld. Deze zijn 
door de leerlingen uit groep 
5b naar de ouderen in het 
verzorgingstehuis “de 
Ministershof” gebracht. Blije 
bewoners en trotse leerlingen.
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”Ik heb het zweetheet”
– Tjomme uit groep 3 na het buitenspelen

Staat er ‘on’ voor een woord dan is het ‘niet’. Merijn (groep 8): 
“Maar als ik online ben dan doet internet het toch juist wel?”

Ieder kind een ster

Een fantastisch hoogtepunt was de paasmarkt die op 24 maart is gehouden. De 
school was afgeladen vol met kinderen, ouders en personeelsleden. Met 
verschillende acties en activiteiten, zoals een taartenwedstrijd, dienstenveiling, 
zelfgebakken pannenkoeken uit ons restaurant en knutselwerk van leerlingen 
hebben we €1871,54 opgehaald. Een mooi bedrag dat geheel ten goede is gekomen 
aan dierenopvang Maasland. Een goed doel dat door de kinderen van de school is 
uitgekozen. 

Hoogtepunt
van het

jaar

1+1=3
Komend jaar gaan we aan de slag om de fusie van basisschool 
Sterrebos en OBS de Telescoop inhoud te geven. Per 1 augustus gaan 
we verder als één school, waarin we van beide scholen het beste willen 
behouden. Nog dit schooljaar komt er duidelijkheid over schooltijden, 
groepsindeling en met welke methodes we gaan werken. Natuurlijk zal 
het eerste jaar nog genoeg van de beide “oude” scholen in stand 
gehouden worden, omdat op een andere manier gaan werken tijd 
kost. Waar we al mee bezig zijn is het zoeken naar een nieuwe 
methode voor Wereld Oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie). We willen een methode waarin leerlingen volop uitgedaagd 
worden om te onderzoeken, te ontdekken en te ervaren. Hiermee gaan 
we in het nieuwe schooljaar van start...


