
 
 
 
 

Mededelingen:  Schooljaar 2017-2018   
20 oktober 2017             

Belangrijke data: 
18 t/m 20 oktober: Kamp groep Jupiter. 
23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie. 
17 november 2017: Afsluiting project Middeleeuwen.  
 
Onderwerpen in deze mededelingen/nieuwsbrief zijn: 

 Project Middeleeuwen 

 Kamp Jupiter 

 Naschoolse activiteiten 

 Klusteam : Handige Harrie(tte)’s  

 De Ouderraad 

 De Medezeggenschapsraad 

 Jumbo actie 

 Nieuws van kinderopvang Sterrenrijk. 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
En opeens is het alweer herfstvakantie! De afgelopen weken zijn werkelijk omgevlogen en alle 
leerlingen, ouders en leerkrachten zijn al aardig aan elkaar gewend. 
Wij hebben de afgelopen weken gewerkt aan groepsvorming, het project Kinderboekenweek en zijn 
inmiddels gestart met het project Middeleeuwen. Dat zal u vast niet zijn ontgaan met al die ridders in 
de school!   
Op 17 november zullen wij dit project groots afsluiten met echte ridders in school. Voor deze dag 
hebben wij veel (!) hulp nodig van ouders en/of opa’s en oma’s, tantes en ooms. Op die dag zal er een 
heus riddertoernooi plaats vinden op Het Universum.  

 
Het Middeleeuws Vaardigheden Circuit 
Voordat de Ridders aan hun spectaculaire toernooi beginnen, kunnen de kinderen zelf hun 
Middeleeuwse vaardigheden oefenen tijdens het Middeleeuws Vaardigheden Circuit. Dit Circuit 
bestaat uit 10 onderdelen zoals wapenleer, boogschieten, katapult schieten, hoefijzer gooien en 
ringsteken. 
Ridders op School levert alle materialen voor het Circuit. De school moet zorgen voor voldoende 
vrijwilligers/ouders/leerkrachten die de leerlingen langs het circuit begeleiden. Rekent u hierbij op 1 
volwassene per 5 kinderen, zodat er 1 ouder bij ieder onderdeel staat en 1 ouder meeloopt met een 
groepje. Op de ochtend van het toernooi worden alle vrijwilligers door de medewerkers van Ridders 
op School geïnstrueerd. 



 
Dus mocht u willen helpen, zet dan deze datum alvast in uw agenda. Dit wilt u vast niet missen! 
 
Kamp Groep Jupiter: 

De afgelopen dagen zijn de kinderen van groep Jupiter op kamp geweest 
naar Leusden. In de prachtige bosrijke omgevingen hebben de kinderen 
en de leiding (meester Gerard, juf Marcelien, juf Lindsey, meester Bjorn, 
meester Koen en juf Yvonne) een paar super leuke dagen beleefd. Wat 
boften zij ook enorm met het prachtige herfstweer.  De kinderen van 
groep Jupiter zullen na de herfstvakantie een Kampboek schrijven over 
hun belevenissen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kamp Jupiter 
in Leusden. 
 

 
 
 
 
 



Naschoolse activiteiten: 
Na de herfstvakantie starten wij met lessen yoga (bij voldoende aanmeldingen)  én willen wij starten 
in het Spacelab met Virtual Reality lessen. Tijdens de opening van onze school (oktober 2016) heeft u 
hier al kennis mee kunnen maken.  
 

Wat is VR?      

Virtual Reality is een omgeving die met computers 
wordt gegenereerd en via een speciale VR bril ofwel 
headset te bekijken is. De gebruiker ziet en hoort een 
levensechte ervaring die vaak interactief is. 
SPACELABS 
Heb jij altijd willen schilderen in de ruimte? En daarmee 
bedoelen wij met een wel hele speciale virtuele pen, 
potlood, stift, kwast of zelfs met glitters en special 
effects? In de ruimte? Gewoon, in de lucht, ja! Vanaf 

oktober kan dit bij KLEURinCULTUUR. Hoe gaaf is dat! Met behulp van een Virtual Reality bril en een 
speciale kwast (vergelijkbaar met een wifi-controller), kun je in de ruimte schilderen. Hoe dan? Met de 
VR bril bevind jij je in een virtuele wereld, waarin (bijna) alles mogelijk is. Dus laat jou creativiteit er op 
los en kom het zelf ervaren in onze SPACELABS. 
Kosten: € 2,50 per les - €7,50 voor 3 lessen 

Leeftijd: vanaf 7 jaar 
Na de herfstvakantie komen de begeleidsters van deze VR lessen de bovenbouw groepen langs om 
hen uitleg te geven over deze lessen.  Hoe en wanneer kinderen zich hiervoor kunnen opgeven zullen 
wij u in de week na de herfstvakantie laten weten.  
 
Klusteam Handige Harrie(tte)’s  
Wij zijn opzoek naar ouders die ons willen helpen met allerhande klussen. Tjarco Slager wil deze 
klussen coördineren en is ook initiatiefnemer van het klusteam, waarvoor hartelijke dank Tjarco. 
Na de herfstvakantie komt er een lijst met klussen te hangen waarop u kunt intekenen.  

 Zo willen wij graag een informatiebalie met een groot prikbord en wegbewijzering bij de 
ingang.  

 Wij willen graag het schoolplein veranderen in een meer natuurlijke en uitdagende 
speelomgeving voor de kinderen.  

Dit zijn meteen twee hele grote klussen maar zo zijn er ook nog kleinere  klussen en wensen.  Dus wilt 
u en kunt u hierbij helpen? Graag. 
 
 
 
Onze ouderraad: 
Ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerresultaten. Het Universum en Sterrenrijk werkt met een 
Ouderraad. Hierin werken ouders en medewerkers van de school en de kinderopvang samen aan het 
vergroten van de ouderbetrokkenheid op school. In dit team komt de invulling van de 
regelmatige ouderbijeenkomsten en de samenwerkingsactiviteiten aan de orde. Heb je vragen over de 
ouderraad, aarzel dan niet om een van ons aan te spreken! Heb je interesse om Or lid te worden meld 
je dan bij een van de huidige leden aan. We hebben een vacature voor twee OR-leden. 

 
 
 
 
 



De Ouderraad van Sterrenschool Universum stelt zich voor: 
 
Mijn naam is Amber Sterk, ik woon samen met mijn man Cees en twee kinderen Liam 
(5) en Jinthe (2) in Nobelhorst. Onze zoon zit in groep 2 en onze dochter gaat naar 
kinderopvang Sterrenrijk in school gevestigd. Van beroep ben ik 
praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Landsmeer.  Samen met mijn gezin 
ben ik hier in november 2015 komen wonen, zes weken nadat ons dochtertje 
geboren was. Sinds die tijd heb ik de school letterlijk opgebouwd zien worden. Vanaf 
de opening van de school en opvang is het voor ons echt ideaal: 50 meter lopen, en 
we zijn er! In onze vorige woonplaats ben ik ook actief geweest in  
de oudercommissie van het kinderdagverblijf. Graag wil ik me nuttig maken en actief 

meedenken over het beleid en helpen bij activiteiten wanneer dat nodig is, dit is de reden waarom ik 
me destijds heb opgegeven als OR-lid. 
 

 Mijn naam is Chantal Hemsworth, Mama van Joshua (gr 4) en Jayden (gr 7).  
Ben getrouwd met Eddie en wij wonen inmiddels alweer ruim 10 jaar in Almere. 
Op dit moment wonen wij tijdelijk in Almere Buiten en kan het ons niet snel genoeg 
gaan dat ons huis in de Dorpshaven klaar is. 
Waarom ik mij heb aangemeld voor de OR? De basisschooltijd moet voor elk kind te 
herinneren zijn als een leuke tijd en ik hoop hierin mijn steentje te kunnen bijdragen. 
Leuke activiteiten organiseren voor onze kinderen dat is wat ik graag doe! 
 
Hallo, Ik ben Jacquelina Hartong, 46 jaar, moeder van Gina (groep 5, Uranus) en van 
Rosanna (groep 2, Aarde).  Sinds oktober 2015 wonen we met veel plezier in het 
mooie Nobelhorst. Ik ben werkzaam bij een IT bedrijf in Amsterdam als manager. 
Sinds de start van Sterrenschool het Universum ben ik lid van de ouderraad.  
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij school. Ik wil mij graag inzetten om te 
zorgen dat niet alleen mijn kinderen maar alle kinderen van de school een mooie 
schooltijd mogen beleven. In mijn vrije tijd geniet ik van heel veel, met name van 
mijn kinderen, vrienden, familie, vakanties, uitstapjes e.d. Het leven is te mooi om 
stil te staan! 

 
Ik ben Judith Roelevink 46 jaar. Getrouwd met William. 
Mijn zoon Bjarne zit in groep 8. Sinds de start van Sterrenschool het Universum ben 
ik lid van de ouderraad. Dit wordt mijn laatste jaar als OR lid. Ik ben werkzaam als 
begeleider in verstandelijke gehandicapten zorg in Almere, dit doe ik enkele jaren. 
Waarom ik lid ben bij de OR? Dat de kinderen een leuke tijd hebben en kunnen 
genieten van hun kind zijn. 
 

 
 
 
Ik ben Nikita Vorstermans, moeder van Luca (groep 4, Neptunus) en Tess (groep 1, 
Mercurius).  
Al heel wat jaren samen met mijn liefde Emiel en wij wonen nu een jaartje in het 
mooie Nobelhorst.  
Naast het moederschap is mijn tweede grote passie mijn werk. Ik werk voor een 
grote verzekeraar als (online) communicatie specialist.  

Daarnaast adviseer ik ook zo af en toe nog ondernemingen vanuit mijn eigen bedrijf. Verder ben ik dol 
op reizen, bloemen, theater en quality time met vrienden en onze kinderen.  
Ook houd ik me bezig met duurzame initiatieven, zoals het Klimaatstraatfeest en Buurkracht.  
Een druk en sociaal leven!  



 
 Mijn naam is Sabine van der Laan. Ik zit nu voor het 2e jaar in de OR omdat ik het 
leuk vind een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier van de kinderen op school. 
Mijn dochter Isa uit groep Uranus vindt het ook ontzettend fijn dat ik mee help met 
de activiteiten. Ik heb 2 jaar geleden mijn kantoorbaan naast mij neer gelegd om 
samen met mijn man ons "turn-key" aannemersbedrijf te specialiseren in maatwerk. 
Daarnaast heb ik nog ruimte voor andere dingen zoals sporten, vriendinnen, mijn 
dieren en dus de OR! 
 

Onze Medezeggenschapsraad: 
Ook hebben wij een actieve medezeggenschapsraad (MR) De MR bestaat uit twee personeelsleden, 
juf Lianne en juf Jolanda en twee ouders, Joost Duivis en Alinda Haitsma. De MR heeft zich het 
afgelopen jaar gebogen over de begroting, de formatie, het schoolplan, het voedingsbeleid en 
momenteel zijn zij druk bezig om mee te denken over het probleem van de huisvesting .  De 
oudergeleding stelt zich graag even aan u voor:  
 

Mijn naam is Alinda Haitsma.  
Ik ben 38 jaar en werkzaam als leerkracht in het Montessori basisonderwijs. Mijn 
dochters zijn Amy groep Saturnus, Amber (groep Uranus) en Milana (groep 
Venus) Het Universum is een bijzondere school. Een school met waardevolle 
onderwijsaspecten zoals vernieuwend en gepersonaliseerd leren. Ik maak graag 
deel uit van de ontwikkelingen die Het Universum nog door gaat maken. Daarom 
heb ik mij kandidaat gesteld voor de MR. Het is één van de manieren om actief 
iets bij te kunnen dragen aan deze school.  Ik hoop een goed klankbord te zijn 

namens de ouders en denkt dat mijn ervaring en kennis als leerkracht erg praktisch kan zijn.  
 

 
Mijn naam is Joost Duivis. Ik ben de vader van Sam (groep Aarde) en Abel 
(groep Mercurius) die vanaf de start leerlingen van de school zijn. Ik ben 
werkzaam als vervoerkundige bij Connexxion. Zowel in mijn werk als in de 
ouderraad van de voormalige kinderopvang van mijn kinderen, heb ik ervaring 
opgedaan met het behartigen van belangen van meerdere partijen. Wij 
hebben gekozen voor het Universum vanwege de visie op onderwijs, het nauw 
samenwerken tussen school en ouders, het maatwerk voor ieder kind en het 

zeer enthousiaste team. Heel graag zet ik mij in om samen met de school te bouwen aan de verdere 
ontwikkeling van de school en hierbij de stem van ouders te vertegenwoordigen.  
 
Spaart u mee met ons bij Jumbo? 
Beste ouders, 
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, 
ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij 
willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij 
namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website 
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op 
deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten 
ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als 
Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen 
voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. 
Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox 
waar u ze in achter kunnen laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 
 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/


De Studiedag van 6 oktober jl.:  
De studiedag op vrijdag 6 oktober was zeer geslaagd! De doorontwikkeling van het concept is in volle 
gang! Het team is inmiddels verdriedubbeld. Alle collega’s van Sterrenschool het Universum en 
Kinderopvang Sterrenrijk “bouwen” verder aan dit concept. Het is mooi om te zien hoe enthousiast 
het team is.  
 
Nieuws van Kinderopvang Sterrenrijk 
Zoals u misschien al gemerkt heeft zijn de deuren bij de kinderopvang vergrendeld. Deze zone is nu 
alleen te betreden met een TAG. De ouders van de baby/dreumesgroep hebben inmiddels al een TAG 
ontvangen.  
De herfstvakantie staat voor de deur. Dit betekent dat wij vakantie vieren!!! Er staan allerlei leuke 
activiteiten en uitstapjes op de planning. 
 
Thema Middeleeuwen bij de allerjongste!  

 

 

Sinds kort hebben wij een Bolderkar. Met de bolderkar trekken wij graag de wijk in, zoeken we de 

natuur op en ontdekken wij allerlei mooie dingen. Het weer speelt geen rol! Wij hebben een 

regenkap/windscherm op de kar.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tips voor de herfstvakantie: 
https://www.goedkoop-treinkaartje.nl 

Komende herfstvakantie een dagje weg? 

Op Goedkoop-treinkaartje.nl vindt u de leukste dagjes uit gecombineerd met een 

voordelig treinkaartje. Kinderen reizen voor € 2,50 met u mee middels een NS 

Railrunner. 
 

Wij wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie en hopen elkaar weer te zien op 30 oktober.  

Hartelijke groet, 

Team Het Universum en Sterrenrijk.  

 

    

 

 

https://www.goedkoop-treinkaartje.nl/?acm=38429_114
https://goedkoop-treinkaartje.nl/?acm=38429_114

