
Beste ouders/verzorgers,

Het is bijna zomervakantie, in de zomer kunnen wij ons sterken en energie op 
doen voor de herfst en het nieuwe schooljaar. Door er op uit te trekken kunnen 
we laten bezinken wat we het afgelopen jaar hebben opgenomen. Het is tijd om 
tot inkeer te komen. 
In de zomer trekt de zon al onze aandacht naar buiten, vandaar het feest van Sint 
Jan dat 24 juni op het schoolplein is gehouden. Het was heel mooi en warm weer 
en erg gezellig op het plein en op het veld. Er was heel veel lekkers 
meegenomen, dat gedeeld werd met elkaar. Hoogtepunt was natuurlijk het 
springen over het vuur, waar elk kind met of zonder ouder wel de nodige moed 
voor nodig had. 

Peuters
In de peutergroep hebben we Sint Jan gevierd met een bloemenmand en liedjes 
hierover.

Ik heb een mooie bloemenmand aan wie zal ik die geven,
Aan wie het dichtste bij me staat, zal ik die bloemen geven,
Zeg schone vrouw, geef mij die hand van jou, (zeg schone heer, geef mij die  
hand maar weer, die bloemen zijn voor jou dag meneer)
Die bloemen zijn voor jou, dag mevrouw!   

De peuters lopen om de beurt met een mandje bloemen in de kring en geven het 
mandje aan het volgende kindje.

Voorjaarsmarkt  
8 juni was de voorjaarsmarkt, dit stond in het teken van magie en toveren. In de 
peuterklas deden we  een tafelspelletje over dit thema “Een feest voor iedereen”. 
Tevens kon iedereen  bij ons wol vilten, wat druk bezocht werd. Het was een 
geslaagd en gezellig feest. 



Schoonmaak 
Ieder jaar houden wij voordat de zomervakantie begint, een grote schoonmaak in 
het peuterlokaal. Wij willen dat doen op woensdagavond 10 juli. We vragen of u 
als ouder ons daarbij kan helpen, want vele handen maken licht werk! We 
beginnen om 19.30 uur en wij zorgen voor koffie of thee en iets lekkers.  Als u 
nou echt niet kunt,  kunt u  speelgoed en dergelijke mee naar  huis nemen om 
thuis schoon te maken. De spullen kunnen of in de eerste drie weken van de 
schoolvakantie nog terug gebracht worden,  want dan is de BSO  nog open, of 
na de vakantie. 

Dreumesgroep 
Iedere maand was er op maandag een dreumesgroep van 9.00 tot 11.00 uur, waar 
kinderen  van 1 tot en met 3 jaar kennis konden komen maken met de 
peutergroep. Tijdens deze dreumesgroep konden kinderen en hun ouders kijken 
hoe we in de peutergroep werken. Het waren gezellige ochtenden, waar ouders 
en kinderen elkaar ontmoeten. Aankomend schooljaar gaan we hiermee gezellig 
verder. Op de volgende data houden we de dreumesgroep:
Woensdag 11 september, 9 oktober, 6 november en 11 december
De peutergroep heeft vakantie van vrijdag 12 juli  tot en met 26 augustus.

BSO” De sterrekijker”
In de BSO is het erg gezellig, het zijn leuke volle groepen en er is voor iedereen 
wel wat te doen. Er wordt gebakken, bloemetjes van papier gemaakt, parcours in 
de zaal gebouwd en met het hele warme weer met water en zand gespeeld.
De BSO is in de vakantie de eerste drie weken van 12 juli tot en met 2 augustus 
alle dagen open. Daarna houden wij vakantie tot 26 augustus. De kinderen 
kunnen van 8.30 tot 9.30 uur in de BSO gebracht worden en vanaf 16.00 uur 
worden opgehaald, dit in verband met de te maken uitstapjes. In de vakantie 
opvang is het fijn als de kinderen hun zwemkleding mee hebben naar de BSO, 
dan kunnen we ten alle tijden zwemmen of spelen met water op school. 
Hieronder volgt het zomerrooster dat wij deze zomervakantie met de kinderen 
willen gaan doen. Het rooster ziet er heel gezellig en afwisselend uit!
Als u opvang nodig heeft in de zomervakantie, wilt u dit dan melden op kov net, 
ook als u geen opvang nodig hebt, is het handig dit even te vermelden op kov 
net, dit in verband met de planning van de leidsters.

Opvang vrijdag 12 juli
Vrijdag 12 juli a.s. zijn de kleuters vrij, de BSO is de hele dag open, heeft u 
opvang nodig meld het via kov net. Ook de andere kinderen zijn om ongeveer 
12.00 uur uit. Wij maken er een gezellige vrijdag van!



Ouderavond
Onze ouderavond is dit jaar verschoven tot na de zomervakantie, door ziekte en 
andere redenen konden we het deze keer niet eerder plannen. De ouderavond 
staat gepland op woensdagavond 25 september om 19.30 uur in ons lokaal voor 
alle ouders van de kinderen van de BSO en de peutergroep. Wij maken er een 
gezellige en informatieve avond van.

Oudercommissie 
Er zijn wisselingen bij de oudercommissie.
Natanja Lemstra is inmiddels gaan werken bij de peutergroep en in de BSO.
Jacco Dros gaat stoppen omdat ze geen gebruik meer maken van de BSO en 
Fred van Viegen was al gestopt i.v.m. verhuizing naar  de vaste wal.
Wij bedanken een ieder voor zijn en haar inzet de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben we 3 nieuwe ouders bereid gevonden in de oudercommissie te 
komen.
Dit zijn Duncan Anepool vader van Moon, Sandra van der Vliet moeder van 
Jorre uit de peutergroep en Jolanda Krijnen moeder van Luther uit de BSO.
Léonne van der Weegen moeder van Luka en Finn is al lid en blijft nog een 
jaartje aan.
De nieuwe ouders zullen zich voorstellen tijdens de algemene ouderavond.
Mocht  u vragen hebben dan kunt dat mailen naar 
oudercommissie@sterrekijkertexel.nl
Of naar info@sterrekijkertexel.nl.
Wij vinden het fijn dat de oudercommissie weer compleet is en wensen de 
nieuwe leden heel veel plezier.

Administratie
De tijden van school gaan veranderen, dat betekent dat de contracten voor de 
BSO veranderd gaan worden. Dit wordt in augustus aangepast en gaat dan in, in 
september.
Belangrijk is dat de nieuwe contracten digitaal ondertekend worden, u ontvangt 
hierover een mail.
Verder is het fijn dat u veranderingen over opvang door geeft in kovnet, lukt dat 
niet dan graag via de mail, administratie@sterrekijkertexel.nl  .

Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie!
Zonnige groeten van Erika, Tessa, Anita, Natanja en Meta.
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