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december 2017

- JULI 2016
Terugblik op 2017

KERST 2017

De ster die ze hadden zien opgaan, ging
voor hen uit,
Totdat hij stil bleef staan boven de plaats
waar het kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van
diepe vreugde
Matteüs 2:9-10

De kerstvakantie staat voor de deur. Een tijd om terug te kijken en door te brengen met
degenen die je dierbaar zijn. Het terugkijken op 2017 voor de Sterrekijker levert, in
willekeurige volgorde, onder andere de volgende successen op:
-

Er is een ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw;
De Sterrekijker hanteert het continurooster;
Het Sterrekijkerkoor heeft in 2017 mooie optredens verzorgd, waaronder een
kerstoptreden in de Ontmoetingskerk afgelopen dinsdag;
De MR heeft vernieuwing in haar oudergeleding;
Meer kinderen doen mee aan meer verschillende sporttoernooien;
Het samenwerkend leren heeft in elke groep een vaste plek, hiermee worden alle
kinderen in de klas actief betrokken bij het onderwijs;
De OV heeft een nieuwe voorzitter.

Ook zijn er verdrietige momenten in 2017. Ik denk hierbij aan het ziek zijn van juf
Wilma. De behandeling van haar borstkanker is in volle gang. Juf Wilma zit in een zware
periode; zij doet dit heel erg knap en we hopen haar in de loop van 2018 af en toe weer op
school te zien.
Ik denk aan juf Anja; zij is herstellend van een ziekteperiode die twee jaar geleden startte.
Voor juf Anja is het duidelijk geworden dat zij niet meer op de Sterrekijker als juf terug zal
komen. In de kring van het schoolteam nemen wij in januari op een passende manier
afscheid van haar.

Als laatste wil ik stilstaan bij het gegeven dat deze week ons kinderdagverblijf sluit.
Gezien het beperkte aantal kinderen dat gebruik maakte van het kinderdagverblijf is in mei
2017 het besluit genomen om het kinderdagverblijf te sluiten en daarmee ook niet mee te
verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw. Ik wil de ouders die gebruik gemaakt hebben van
het KDV hiervoor hartelijk danken. De leidsters, Arlene en Sandra, gaan wij missen al zijn
wij wel erg blij dat zij beiden een goede, nieuwe werkplek gevonden hebben. Arlene bij het
KDV van de Repelaer en Sandra buiten de kinderopvang en buiten H3O.

Nieuwbouw

In de nieuwsbrief van november heb ik aangekondigd dat er in januari een nieuwe
informatiebijeenkomst georganiseerd zal worden. Helaas moet ik melden dat deze
bijeenkomst niet in januari plaats zal vinden maar op een later tijdstip. Zodra hier meer
over bekend is, hoort u dat van mij.
Start na de kerstvakantie

De weken na de kerstvakantie wordt er in alle groepen gewerkt aan het schoolthema
‘Around the world’. Wat dit precies betekent, ontdekt u vanzelf. Hierbij al wel de
aankondiging dat wij dit schoolthema met elkaar op het schoolplein openen op maandag 8
januari tijdens de inloop tussen 8:15 en 8:30 uur.

Hartelijke groeten van Gertine Hazelaar

Laatste berichtgeving over de kerstviering.

Op Schoudercom vindt u de laatste informatie m.b.t. de

Kerstviering.
Vanavond start met een gezellige sing-a-long op het schoolplein met
het schoolkoor en leerkrachtenkoor.
Dit begint om 18:30 uur. De kerstviering is daarna in de klas tussen
19:00 en 20:00 uur.
Zowel donderdag als vrijdag (21 en 22 december), gaan alle groepen op
de normale tijden naar school.
Groetjes van de Kerstcommissie

Adoptiekinderen
Vanavond vieren wij op school Kerstfeest. Feest
van het licht, feest van de geboorte van het kindje Jezus
dat voor ons allemaal op aarde kwam. Het kindje Jezus,
dat geboren werd in een armoedige stal omdat er
nergens anders plaats voor Hem was. Nog steeds zijn er
mensen die in dit soort armoedige omstandigheden
moeten leven omdat er ook voor hen geen plaats is; of
omdat er geen geld is om iets beters te betalen. Twee
van deze kinderen hebben wij, als school, geadopteerd.
Deze kinderen hebben door onze bijdrage uitzicht op een beter bestaan.
Wij willen hen niet vergeten en daarom houden wij tijdens het kerstfeest een extra
collecte voor deze kinderen. Vergeet ze niet en geef uw kind een bijdrage mee voor deze
collecte! Bij voorbaat dank.

Schoolkoornieuws

In oktober traden veel zangers van ons koor op tijdens het Kinderboekenweekconcert
met het jeugdorkest van het Dordrechts Philharmonisch Orkest. Een griezelig goed concert.
We hadden daarna een ouderochtend. Ouders en fans hoorden ons al vroeg oefenen op onze
kerstliedjes.
Het eerste optreden was op dinsdag 19
december. Onder schooltijd zongen we in de
Ontmoetingskerk voor ouderen. Wat mooi om
samen Stille nacht te zingen. Het publiek heeft
genoten, maar wij ook hoor.
Demi speelde in de kerk zelfs een muzikaal
intermezzo op klarinet. Super!
Voor ons kerstfeest in de klas zingen we op het
schoolplein een sing-a-long met ons publiek.
Zing allen mee op het gezellige kerstplein!
Tot volgend jaar
Muzikale groet, koorleiding Sterrekijkerkoor

Het Sterrekijker Gebedsteam

Iedere maand bidden we met het gebedsteam voor de kinderen, ouders,
medewerkers en voor bijzondere activiteiten en gebeurtenissen van de Sterrekijker. We
stemmen met elkaar een datum af en bidden bij iemand thuis, nadat we de kinderen naar
school hebben gebracht.
We zouden het fijn vinden als u (een keer) met ons mee wilt bidden. Het is mogelijk om
hardop te bidden, maar ook in stilte. Het belangrijkste is dat we, met elkaar, alles bij onze
God brengen. De kracht die hiervan uit gaat, is bijzonder om te mogen ervaren! Laat even
een berichtje achter op SchouderCom in de mailbox van de gebedsgroep, dan nemen we
contact met u op.
Helaas valt het soms voor kinderen niet mee om ‘kind’ te zijn in de wereld waarin we leven.
Er komt zoveel op ze af. Daarom vinden we het zo belangrijk om te bidden voor de kinderen
en de school. Als u ook wilt laten bidden voor uw kind, voor uzelf of iets anders dat u
bezighoudt, dan kunt u dat aan ons doorgeven via SchouderCom. Maak er gerust gebruik
van, we gaan vertrouwelijk met de informatie om.
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kinderen houdt.
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handen saam,
Heer die altijd naar ons luistert
neem onze gebeden aan.
Mirjam van Luijk, Esther van Middelkoop, Jessica Klap,
Sifra van Herwijnen en Willeke Ketelaar

21 december 18.30u
21 december 19.00u
22 december
23 december t/m
7 januari
8 januari
30 januari
31 januari
06 februari
14 februari
24 febr t/m 4 maart

Sing-a-long op het schoolplein
Kerstviering in de klassen tot 20.00 uur!
De school is 14:15 uur uit waarna de kerstvakantie start
Kerstvakantie
Start nieuwe kleuters Instroomgroep
Vergadering MR
Sporttoernooi Tennis
Vergadering OV
Studiedag voor het team; alle kinderen zijn vrij.
Voorjaarsvakantie

