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Hoogtepunt 
van het jaar
Terugkijkend op 2013 hebben 
we een fantastisch jaar gehad. 
Twee feestdagen springen er 
uit: de Sterrebosdag en de 
Koningsspelen. Bij de laatste 
zijn zelfs Willem-Alexander en 
Maxima bij ons op bezoek 
geweest! Het is geweldig om te 
merken hoe ouders, 
leerkrachten en kinderen zich 
op zulke dagen met elkaar 
inzetten om er een topdag van 
te maken!   

Met ingang van dit schooljaar 
delen wij het gebouw met 
basisschool de Telescoop en 
peuterspeelzaal Sterrenkind. 
Het Buitenschoolse Net 
verzorgt de tussen- en 
naschoolse opvang. Met de 
samenwerkende partners zijn 
we op weg om een integraal 
kindcentrum te gaan vormen. 
De nieuwe naam van het 
gebouw werd op de eerste 
schooldag onthuld: Sirius. 
In 2013 was voor ons het 
vergroten van de 
ouderbetrokkenheid een 
belangrijk punt. In januari 2013 
zijn we om die reden gestart 
met het organiseren van 
koffieochtenden voor onze 
ouders. In ongedwongen sfeer 
gaan we met elkaar in gesprek 
over zaken die ons 
bezighouden. Ook dit 
schooljaar hebben we er vier in 
ons jaarrooster opgenomen. 
Daarnaast heeft de 
klassenouder samen met de 
leerkracht op de eerste 
algemene ouderavond van het 
schooljaar ouders actief 
benaderd voor de 
ouderhulplijst. Met resultaat: 
dit schooljaar is de 
ouderhulplijst goed gevuld. 
Iets nieuws, wat dankzij de vele 
ouderhulp mogelijk is, zijn onze 
atelier-middagen. Op deze 
middagen bieden we, 
groepsoverstijgend, een creatief 
en actief programma aan. Van 
schilderen tot schaken en van 
theater tot een presentatie leren 
maken op de computer. 

In ons team was er sprake van 
een heuse babyboom. Maar 
liefst vijf baby’s mochten wij 
verwelkomen. In 2014 maken er 
nog een paar hun opwachting! 
Hierbij ook een bedankje voor 
onze invallers die zich keihard 
hebben ingezet in de 
verschillende groepen.

 

Een terugblik op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.sterrebos-oss.nl

Kleuterjuffen
Zij hebben hard gewerkt om 
hun certificaat te halen voor 
het observatieprogramma 
Kijk!
Met dit programma wordt de 
ontwikkeling van onze 
kleuters nog gerichter 
gevolgd en kunnen we nog 
duidelijker aansluiten bij ons 
motto: “Ieder kind een ster”.

Gehoord in de klas

Petra en Maria
Met de komst van de nieuwe 
netwerkleverancier 
Station-to-Station was er voor 
onze ICT’ers tijdelijk een hoop 
extra werk. Zij hebben dit prima 
opgepakt en ervoor gezorgd dat 
de Sterrebos weer helemaal 
up-to-date is op het gebied van 
ICT.

Angel 
Angel is de winnares van de 
voorleeswedstrijd op de 
Sterrebos. Om die reden mag 
zij meedoen aan de 
voorleeswedstrijd van de 
gemeente Oss.

Meedoen in de les, voldoende 
uitdaging krijgen en navragen 
of de stof begrepen wordt, is de 
basis van ons werk in de klas. 
Daarnaast zijn dit items waar 
we met het opzetten van het 
zelfstandig werken en het 
inzetten van het Direct 
Instructie Model al veel 
aandacht aan hebben besteed. 
Hoewel we hier als team al best 
vaardig in zijn en onze 
leerlingen dit ook waarderen 
met een hoge score in onze 
jaarlijkse kwaliteitsvragenlijst, 
blijven we dit een belangrijk 
ontwikkelpunt vinden. In 2014 
gaan we hierover met elkaar in 
gesprek en passen 
instrumenten als collegiale 
consultatie toe om met en van 
elkaar te leren.

Per augustus 2014 start Passend 
Onderwijs. 

Op onze school verandert er 
niet zo veel. Wel is er een nieuw 
samenwerkingsverband en 
zullen aanvragen voor 
ondersteuning anders 
verlopen. Hier bereiden we ons 
gedurende de eerste helft van 
2014 op voor.
 
In de kleuterbouw geven we 
Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie verder vorm. We zijn 
gestart met het inzetten van het 
observatiesysteem Kijk!. 
Daarnaast oriënteert de 
kleuterbouw zich op een 
nieuwe methode waarin op 
speelse wijze de verschillende 
ontwikkelingsgebieden voor 
kleuters aan bod komen. Deze 
nieuwe methode wordt per 1 
augustus 2014 ingezet.

“Wij  leren de letters ook met 
gebaren. Dan kun je het 
verschil tussen de ‘o’ en 
de ‘oo’ niet alleen horen, 
maar ook zien!”

- Martje groep  3

“Iedereen is goed op zijn 
eigen manier.”

- Pim groep  7

“Ik ben daar nog niet zo 
goed in, maar ik probeer 
het wel, want van proberen 
kun je leren!”

- Leerlingen groep 3
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Maandagmorgen:
“Ik ga de speelplaats weer 
even opruimen juf!”

- Sem groep 2

“Ik vind jou een ster!” 
Op de dag van de leerkracht
lag dit kaartje bij ieder 
personeelslid in de bus.

- Arjan Barink

Hoogtepunt
van het

jaar

“Ik zoek even iets op het internet 
op juf, want volgens mij heb ik 
een eiland ontdekt!”

- Leerling groep 8


