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Groepsbezetting 2017-2018 

Wij zijn blij u mee te kunnen delen dat we de groepsbezetting voor het komend jaar rond hebben. 

We hadden afgelopen week een sollicitatiegesprek gepland. Helaas belde de sollicitante voortijdig af 

dat ze een andere baan had. Verder waren er geen kandidaten met ervaring in de onderbouw, laat 

staan in een groep 2-3. Wij hebben op school onderling overleg gehad en zijn tot de volgende 

oplossing gekomen. Juffrouw Hermien staat op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 

2-3. Op de dinsdag komt Ingrid Papen in groep 2-3. In groep vijf komt dan op maandag en dinsdag juf 

Annemiek en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Tosca. We zijn ontzettend blij dat we het zo op 

kunnen lossen. We denken dat er op deze manier goed onderwijs gegeven kan worden door ervaren 

mensen en dat de rust in de school gewaarborgd blijft. 

 

 

 

Overhandigen cheque 

Afgelopen zondag hebben Juup 

en Boet Ratering de cheque van 

onze school kunnen 

overhandigen aan het 

oegandese kinderkoor. 

We hopen dat dit geld een 

kleine bijdrage mag zijn voor de 

toekomst van kinderen in 

Oeganda. 

 

 

 



Ouderhulp 2017-2018 

Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend 

schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:  

Klusochtend/middag 

Dit jaar vragen wij hulp voor een klusmiddag en een klusochtend. Het is een gezellige 

middag/ochtend waarin we allerlei klussen op en rondom school gaan doen. Hierbij kunnen we 

natuurlijk ook goed de hulp gebruiken van een aantal vaders! 

kopieerouder 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen met het kopiëren.  

Wat wordt er van je verwacht: 

- 1 ochtend in de week ca. 1 uur kopiëren van o.a. werkbladen en citowerkboekjes. 

 

Activiteiten 

Zoals carnaval, Kerst, sportdag, Sinterklaas, coachen van een voetbalteam in groep 6, 7 of 8 enz. 

 

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’17-’18.  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Foto Koch 
Afgelopen week hebben we in de ouderraad gesproken over foto Koch. De ouders daar aanwezig 
waren zeer te spreken over de foto’s. Vanuit de ouderraad kwam nog een tip. Als u foto’s heeft 
gekocht is het ook mogelijk deze foto’s digitaal binnen te halen. In de bevestigingsmail die u krijgt na 
betaling staat een link waarmee u de foto’s kunt downloaden. 
 
 
 
Schoolzwemmen 

Wij hebben het aanbod gehad om volgend schooljaar met groep 4 één keer in de twee weken te 

komen schoolzwemmen in het zwembad van Borculo. We hebben dit aanbod besproken binnen ons 

team, de MR en de ouderraad. Iedereen is enthousiast en vindt het belangrijk dat kinderen na het 

behalen van het zwemdiploma de gelegenheid krijgen om hun zwemvaardigheden te onderhouden 

en te versterken. De kinderen gaan dan de ene week gymmen en de andere week schoolzwemmen. 

Er zitten wel kosten aan dit schoolzwemmen verbonden die per leerling door de ouders betaald 

moeten worden. Het gaat om een bedrag van 2 euro per uur en dat twintig weken. Het komt dan uit 

op 40 euro per kind per jaar. Dit bedrag kan in één keer betaald worden maar het is ook mogelijk dit 

in delen te betalen. Voor ouders die dit écht niet kunnen betalen kan er een regeling worden 

getroffen in overleg met de directeur. Daarnaast hebben we ook ouders nodig die per toerbeurt 

willen rijden. Opgave hiervoor graag bij Daan Ratering, d.ratering@desterrenboog.nl. Het 

schoolzwemmen kan alleen doorgaan wanneer we genoeg ouders hebben om te rijden. 

We zouden graag in het schooljaar 2017-2018 het zwemmen in gaan voeren. In eerst instantie als 

een pilot voor een jaar. Aan het eind van het jaar evalueren we dan en bekijken we of we het 

structureel in gaan voeren. Als u niets van zich laat horen dan nemen we aan dat u akkoord gaat met 

http://www.desterrenboog.nl/
mailto:d.ratering@desterrenboog.nl


dit voorstel. Mocht u bezwaren hebben met dit voorstel dan kunt u contact opnemen met Marie-

José, directie@desterrenboog.nl .         

 

Data op een rij 

4 juli    afscheidsavond groep 8 
6 juli                                  vossenjacht 
6 juli                uitgooien groep 8  
7 juli                                  vanaf 12.15 zomervakantie 

 

 
Bijlage: 
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