Sterrebos & De Telescoop

Rust, Vertrouwen, Plezier
en Nieuwsgierigheid

Per 1 augustus 2018 gaan beide scholen als 1 school verder

Bezoek ons online: www.sterrebos-oss.nl
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Hoogtepunt van het jaar
Een fantastisch hoogtepunt in 2017 was het pleinfeest op 12 oktober 2017. De school was
afgeladen met kinderen, ouders en personeelsleden. Met verschillende activiteiten en verkoop
van spullen is er €6022,41 opgehaald! Een mooi bedrag dat geheel ten goede komt aan ons
schoolplein. Onze bedoeling is dat er op het schoolplein meer mogelijkheid voor bewegen en
ontdekken komt. Hiervoor hebben de kinderen van de kinderraad in hun groep geïnventariseerd
wat de wensen zijn voor het schoolplein. De beste ideeën zijn verzameld en overgedragen aan
een tuinarchitect. Hij zal al onze wensen en ideeën gaan vertalen naar een mooi schoolplein waar
volop ruimte is voor sport, spel en ontdekken.

Een terugblik op 2017
Het kind
Betrokkenheid
Nu we gestart zijn met IPC
zien we wat “Leren door te
doen” met onze kinderen
doet. Kinderen zijn
nieuwsgierig, stellen
vragen, slurpen kennis op
en zijn heel erg betrokken.
Met grote regelmaat
worden ook ouders
betrokken bij onze IPC
lessen. De ouders van
groep 4/5 mochten
bijvoorbeeld, als afsluiting
van het thema, genieten
van een heerlijke maaltijd in
het pop-up restaurant van
die groep.

Hoogtepunt
van het
jaar

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte

Samen

Verhuizing
Net voor de zomervakantie
hebben we de ruimte in
school letterlijk opnieuw
ingedeeld. Na maanden van
inhoudelijk werken aan de
fusie zijn vrijwel alle
groepen, met hulp van
ouders, personeel en
leerlingen verhuisd, zodat
de jaargroepen weer bij
elkaar zitten.

Zien & Zijn

Fusie
2017 was het jaar van de
fusie! Hoewel we in
augustus nog niet echt
samen konden gaan, zijn
wel alle bouwstenen
gelegd. Het team heeft
keihard gewerkt zodat we
nu kunnen zeggen dat we
op inhoud één school zijn.
De MR-en de klankbordgroep met daarin ouders
van beide scholen waren
onze kritische vriend. Zij
hielden ons scherp of we de
goede dingen deden én de
dingen goed deden.

2018: 1+1=3

Identiteit
Hoewel nog niet afgerond
zijn er in 2017 mooie
gesprekken met leerlingen
van de kinderraad, ouders
en teamleden over de
identiteit van de nieuwe
school gevoerd. We willen
die school zijn waar
iedereen welkom is, feesten
gevierd worden en ieder
kind mag stralen.

Onderwijs
Basis op orde
Onze kernwaarden zijn
uitgangspunt voor het
onderwijs. Deze
kernwaarden waren
uitgangspunt voor het
kiezen van IPC en Snappet.
In de tweede helft van 2017
is het team aan de slag
gegaan om het werken met
IPC en rekenen met de
tablet onder te knie te
krijgen. En dat is al aardig
gelukt!

Dat verdient een pluim!

Nadat we in 2017 inhoud hebben gegeven aan de fusie tussen
basisschool Sterrebos en OBS de Telescoop wordt 2018 het jaar dat
we ook echt één school zijn. Per 1 augustus 2018 is dat een feit! 2018
is het jaar dat we gaan oogsten van al het werk dat er is verzet om de
fusie mogelijk te maken. Onze ambitie is om geen nieuwe dingen op
te pakken, maar goed te worden in de keuzes die we in 2017 hebben
gemaakt. Met het omschrijven van de identiteit van de nieuwe school
zijn we volop bezig. Dit alles zal worden omschreven in de nieuwe
schoolgids en website, daarnaast zal er een nieuwe huisstijl worden
gelanceerd. En natuurlijk zal in 2018 ons schoolplein een update
krijgen, groener en meer ruimte voor sport, spel en ontdekken.

Gehoord in de klas

Opstekers van 2017
1
2
3

Dappere Sage. Wij zijn supertrots op Sage uit groep 3. Sage is erg
ziek en ligt al vanaf de herfstvakantie in het ziekenhuis in
Rotterdam. Heel veel sterkte voor Sage en haar moeder.
Meneer Jeroen en juf Mieke. Na 42 en 36 jaar Sterrebos hebben
zij op vrijdag 22 december afscheid genomen. Meneer Jeroen &
juf Mieke geniet van jullie pensioen!
Meneer Rogier brak in mei 2017 zijn heup. Wat ﬁjn dat hij, na een
lange herstelperiode, weer op zijn plek zit!

Chanel: hij ging als een zonnetje
naar buiten en komt als een
tsunami binnen.

Marcel:
"Ik wens dat het 10 voor half 1 is." (om 8.25u).
"Maar we zijn om half 1 uit?"
"De laatste 10 minuten kan ik wel volhouden."

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

