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Wenproject ’Ik ben een ster’ In het nieuwe jaar 
starten we traditiegetrouw met een wenproject. Het 
belangrijkste doel van het project is kennismaking 
met elkaar en groepsvorming.  
Dit jaar is het thema van het wenproject ‘Ik ben een 

ster’. Dit thema biedt veel 
mogelijkheden om in te gaan 
op vragen als: Wie ben ik en 
wie ben jij? Waar ben ik goed 
in en wat wil ik graag nog 
leren? Hoe gaan we om met 
elkaar? Wat kunnen we doen 
om elkaar te laten stralen? Op 
woensdag wordt het project 

voor de hele school met de kinderen geopend. We 
spelen dan het verhaal “De man die de sterren 

oppoetste”. Het verhaal gaat over een zwerver met 
een ladder over zijn schouder. Op een avond 
ontmoet hij een jongen in 
een dorp. Zonder enig 
woord te wisselen volgt 
de jongen de zwerver op 
zijn tocht. Niemand wilde 
ooit iets met de zwerver 
te maken hebben. Midden 
in een veld zet de zwerver zijn ladder neer en klimt 
omhoog. Bovenaan de ladder begint hij de sterren 
op te poetsen. De jongen wordt meegenomen in de 
geheimzinnige wereld van de man die de sterren 
oppoetst. Iedere stamgroep krijgt aan het einde van 
de viering een paar sterren en een doekje om ze op 
te poetsen.  
Er wordt in deze weken ook expliciet aandacht 
besteed aan afspraken in de groep en de school 
over hoe we respectvol omgaan met elkaar. De 
afspraken zullen opnieuw door de groep zoals die 
nu is zichtbaar gemaakt worden in de klas.  Nieuw  is 
de aandacht voor de afspraken vanuit de notitie 
‘omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’. We gaan 
hier in de loop van het project rustig de tijd voor 
nemen. In de bovenbouw is er de eerste zes weken 
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in lessen aandacht voor Mediation, waarbij de 
kinderen leren zelf te bemiddelen bij conflicten. 
Ook de peuters starten met hun eigen wenproject. 
Het thema hiervan is een beetje anders, zodat het 
wat beter afgestemd is op de belevingswereld van 
de peuters. Het project bij de peuters heet “Wil je 
mijn vriendje zijn?’. De inhoud ervan zal 
ongetwijfeld ook veel raakvlakken hebben met het 
project van de basisschool. 
 
Gymrooster Alle midden– en bovenbouwgroepen 
gymmen ook dit jaar op dinsdag in de Bongerd. De 
groepen staan onder begeleiding van onze 
vakleerkracht gym, Cindy van de Scheur. Esdoorn en 
Populier beginnen om 8.30uur in de Bongerd. Er is 
toezicht vanaf 8.15uur. Houd u in de gaten dat de 
kinderen er niet vóór 8.15 zijn? Na deze gymles 
volgen Plataan, Kastanje en Iep. Vervolgens 
gymmen Vlier, sering en Rozenbottel; en tot slot 
Hazelaar, Jasmijn en Goudenregen. De kinderen van 
Hazelaar, Jasmijn en Goudenregen kunnen om 
14.30uur bij de Bongerd worden opgehaald. De 
kinderen van groep 3, voor wie het gymmen in de 
Bongerd nieuw is, kunnen nu ook op dinsdag 
gymspullen mee naar school nemen.  
De kinderen van de onderbouw gymmen in de 
speelzaal van de eigen locatie onder begeleiding 
van de eigen juffen. 
 
Stamgroep– en workshopavond  Aan het begin van 
het schooljaar nodigen we ouders van de 
basisschool uit om elkaar te ontmoeten en om te 
laten zien op welke manier er in de groepen 
gewerkt wordt. Daarom organiseren we een 
stamgroepavond op dinsdag 4 september. Ouders, 
opa’s, oma’s en kinderen zijn om 17.00 uur 
van harte welkom. Tot 18.00 uur kunnen de 
kinderen hun groep, materialen en werk aan hun 
ouders (of andere volwassenen) laten zien. Er zal in 
iedere stamgroep ook een presentatie zijn van het 
wenproject. Op die manier wordt concreet hoe we 
de eerste weken werken aan groepsvorming en 
welke werkstukken de kinderen maken. Natuurlijk 
zijn de stamgroepleiders er ook! 
Op donderdag 1 november volgt een 
workshopavond. Dan wordt er inhoudelijk dieper 

ingegaan op de verschillende vakken op school. Een 
kijkje in onze pedagogische en didactische keuken, 
zodat u een goed beeld heeft van ons onderwijs. U 
ontvangt voor deze avond te zijner tijd een 
uitnodiging.  
 
Startgesprekken in september Zoals u gewend bent, 
worden er aan het begin van het schooljaar 
gesprekken gepland met als insteek de vraag hoe uw 
kind gestart is. Centraal daarbij staat het 
welbevinden van de kinderen. Dit schooljaar krijgen 
deze gesprekken voor het eerst een andere vorm. 
Het worden zogenaamde driehoeksgesprekken 
waarbij zowel ouders, leerkracht als kind aanwezig 
zijn. Informatie over de vorm en invulling van deze 
gesprekken volgt later. Omdat de kinderen aanwezig 
zijn, worden de gesprekken in de middagen gepland. 
We informeren u vast over de data, zodat u hier 
rekening mee kunt houden. De gesprekken zullen 
plaatsvinden in de week van 10 tot en met 14 
september. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging 
via Schoolgesprek zoals u inmiddels gewend bent. U 
kunt het gesprek dan zelf plannen.  
 
Klasbord Ook dit jaar zullen alle stamgroepen 
gebruik maken van Klasbord om ouders te 
informeren over dagelijkse gebeurtenissen in de 
groepen. Op verzoek van ouders zal Klasbord ook 
wat vaker gebruikt worden voor praktische zaken 
zoals bijvoorbeeld een vraag om laarzen mee te 
brengen voor een excursie of als we op zoek zijn 
naar ouders die willen rijden bij een uitje. Deze 
praktische verzoeken en informatie blijft u ook via 
de mail ontvangen, omdat niet iedereen gebruik 
maakt van Klasbord. Voor iedere stamgroep zal dit 
schooljaar een nieuw bord aangemaakt worden. U 
ontvangt een uitnodiging om u hiervoor aan te 
melden. 
 
Even voorstellen In de onderbouwgroep 
het Fluitenkruid op locatie Dr. 
Hoijngstraat start dit schooljaar een 
nieuwe juf. Cécile de Wit zal op 
donderdag en vrijdag in de groep zijn. 
Ouders zijn van harte welkom even 
kennis te komen maken.  


