
Beste ouders/verzorgers,
Dit is onze eerste nieuwsbrief na een hele vreemde tijd, een tijd waarin alles stil 
stond. En die tijd is nog niet afgelopen. Wij herinneren ons de eerste maandag 
16 maart, toen de school net gesloten was. We  waren  even op school om van 
alles te regelen. Het was er spookachtig stil! Het is zo vreemd als je bijna iedere 
dag naar school gaat en je dan ineens niet meer hoeft. Voor de kinderen was het 
onwennig, vreemd, maar ook voor ons. We besloten toen, dat we iedere week 
een filmpje en een creatieve nieuwsbrief gingen maken. We brachten ook tasjes 
rond met paaseitjes en pannenkoekenfeest erin! We kregen daar leuke reacties 
op! Dit werd met veel enthousiasme ontvangen!
Verder hebben we gewerkt aan zelfstudie via zoom, we hebben elke week een 
meeting gehad met het thema geweldloze communicatie, dit was leerzaam en 
heeft ons nieuwe inzichten gegeven.
Ook zijn we aan de gang gegaan met protocollen maken ivm covid-19. 
We zijn bezig met gesprekken, over waar we terecht komen als het nieuwe OCT 
er is. Als hier meer duidelijkheid over is, horen jullie hier meer over. 

Peuters 
Ondertussen zijn we weer begonnen, maar met een aantal aanpassingen. We 
beginnen met de peuters buiten, maar niet alle peuters vinden dat fijn! Maar het 
komt altijd goed met een liedje, gaan toch de kinderen mee naar binnen om fijn 
te spelen. 
Het is nu bijna zomer, 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 
midzomerfeest, dat 24 juni op het schoolplein wordt gehouden. Daar het 
pinksterfeest niet door kon gaan, zoals we dat gewend waren te vieren. Wij 
vieren het midzomerfeest tijdens de peuterochtend met de peuters met de school 
mee. We zijn druk met het oefenen van de liedjes en mooie kransen aan het 
vlechten met bloemetjes erin.

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.
Na de zomervakantie worden de ochtenden op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 8.30 tot 12.30 uur voor alle peuters! De kinderen nemen zelf een boterham 
mee.
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. Helaas kon dit ook niet doorgaan! Aankomend 
schooljaar gaan we hiermee gezellig verder, op de vrijdagochtend, als het weer 
toegestaan is om ouders in de school te laten komen. 

BSO” De Sterrekijker”
In de BSO is het gezellig, het zijn soms leuke kleine groepjes in deze tijd en er is 
voor iedereen wel wat te doen. Ook hier merken we, dat door alle aanpassingen 
er wel eens gezucht wordt, als we weer onze handen moeten wassen. Maar 
regels zijn regels en daar moeten we ons aan houden. Er wordt gebakken, tosti’s 
gemaakt, monopoly en mens erger je niet gespeeld en met het hele warme weer 
met water en zand gespeeld. Vooral de juffen nat spuiten, dat is heel erg leuk!
Oudercommissie 
We zijn nog op zoek naar nieuwe oudercommissie leden, we zoeken twee ouders 
uit de peutergroep. De oudercommissie bestaat uit twee ouders vanuit de BSO 
en twee ouders van de peutergroep. Wie komt de oudercommissie ondersteunen? 
Laat het even weten aan Meta als u  geïnteresseerd bent of vragen heeft. De 
oudercommissie komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar en heeft een 
ondersteunende rol. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd hun advies geven. 
Ouderavond 
In mei zou er een ouderavond zijn, maar deze kon niet doorgaan door  de situatie 
waarin we nu zitten. We gaan kijken of we op een andere manier de ouderavond 
vorm kunnen geven. U hoort hier later meer over.
Voor de tijd dat ouders niet in de school kunnen komen, vragen wij u om als  u 
vragen heeft of iets wilt overleggen, dit te doen via de mail of via whattsapp. 
Mocht er iets dringends zijn, dan kunt u ons natuurlijk ook bellen via onze 06 
nummers.
Met vriendelijke groet,
“De Sterrekijker”
Tessa, Anita, Erika en Meta



 

 

 


