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Kleuters vrij

Vanuit de directie
Deze week en volgende week worden de oudergesprekken gevoerd met
de ouders van de kleutergroepen, deze gespekken worden telefonisch
gevoerd.
Ook dit jaar hebben we veel inschrijvingen op IKC het Sterrenbos, daar
mogen we trots op zijn! We zien hierbij een toename van leerlingen in de
kleutergroepen. Aangezien het leerlingenaantal in de kleutergroepen
bijzonder hoog zou worden, hebben we besloten dat wij net als vorig
schooljaar vanaf januari 2021 een extra groep zullen gaan openen. Dit zal
ook dit jaar weer een groep 2 worden. Dit betekent een lager
leerlingaantal in de huidige vier groepen 1-2 en fijne groep 2. Dan is er in
de groepen 1-2 weer ruimte voor onze jongste instromers.
De ouders van kinderen in de kleutergroepen zijn hierover afgelopen week al geïnformeerd.
Het komt regelmatig voor dat ouders van nieuwe kleuters ergens hebben gehoord dat er op IKC Het Sterrenbos
geen plaats meer is voor nieuwe kleuters. Dit is niet het geval! Nieuwe kleuters zijn op IKC Het Sterrenbos van
harte welkom. Om deze reden wordt er nu ook een extra groep geformeerd. Bij enkele andere groepen is het
wel zo dat wij in principe geen nieuwe kinderen aannemen, omdat wij anders de zorg niet kunnen bieden waar
we met z’n allen voor staan!
Natuurlijk zijn we ons, samen met de ouders van de Ouderraad, bezig met het organiseren van de aankomende
decemberfeesten als Sinterklaas en Kerst. Natuurlijk zullen we hierbij ook te maken hebben met een aantal
aanpassingen i.v.m. Covid, uiteraard doen we ons uiterste best om er toch sfeervolle feesten van te maken.
Schooldag van de duurzaamheid
Afgelopen maandag hebben we in groepen 3 t/m 8 de ‘Schooldag van de duurzaamheid’ gehad. Stichting
Schooldag van de duurzaamheid heeft deze ochtend samen met de Gemeente Lingewaard beschikbaar gesteld.
De kinderen zijn, aan de hand van de Junior Global Goals, spelenderwijs aan de slag gegaan met duurzaamheid.
Door te doen hebben ze ervaren hoe ze zelf aan duurzaamheid kunnen bijdragen.
De kinderen hadden enorm veel goede ideeën die ze in een wens en een logo hebben verwerkt. Er zijn mooie
en creatieve dingen uitgekomen.

Voorstelling peuters en kleuters
De peuters en kleuters hebben vrijdag genoten van een toneelspel. Onze leerkrachten van de kleuterbouw
hebben met handpoppen een mooie voorstelling neergezet.
De voorstelling sloot aan bij het Jeelo project; “Beleven van onze planeet”, wat in de peuter- en kleutergroep
gericht is op het beleven van de seizoenen.

