
 

Sterrenboognieuws 15 juni 2017 
 
 
Sterrenboogfeest 
 
Wat hebben we afgelopen vrijdag kunnen genieten 
van een geweldig Sterrenboogfeest! We willen 
iedereen die geholpen heeft hartelijk bedanken. Aan 
alle kinderen, ouders en andere belangstellenden, 
fijn dat jullie er waren. 
 
 
 
 
 
Groepsverdeling onderbouw 
 
Afgelopen maandag hebben wij tijdens de studiedag gesproken over een oplossing om met de grote 
kleutergroep om te gaan. We zijn er na zorgvuldig overwegen unaniem uitgekomen dat we volgend 
jaar vanaf het begin van het schooljaar gaan starten met een 1-2 en een 2-3 combinatie. Groep 1-2 
zal starten met 23 leerlingen, waarin in de loop van het schooljaar nog 6 leerlingen instromen, zover 
wij op dit moment weten. In Groep 2-3 zitten 25 leerlingen. De ouders van de kinderen van groep 2 
krijgen vandaag bericht over de indeling. 
 
PO INACTIE (PO = primair onderwijs) 
 
Misschien heeft u gehoord en/of gelezen dat leerkrachten van basisscholen zich zorgen maken over 
de toekomst van het onderwijs. Het onderwijs is de laatste jaren sterk veranderd. Er wordt steeds 
meer een beroep gedaan op leerkrachten. Dit betekent dat de werkdruk enorm is toegenomen. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten bij 
komen. Het leerkrachtentekort zal dus de komende jaren alleen maar toenemen. Op beperkte schaal 
merken we dat nu al aan de beschikbaarheid van invallers. Verschillende partijen hebben hard 
gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politiek. Dit heeft helaas nog geen resultaat 
gehad. Daarom roept het PO-front op tot actie en wij doen mee! 
De actie bestaat uit drie onderdelen: 

 Wij vragen ouders die zich zorgen maken ook de petitie te steunen. 
https://www.pofront.nl/petitie/ 

 Dinsdag 27 juni houden we het eerste uur de deuren dicht. We beginnen dan om 9.30 uur. 

 We streven er naar om dinsdagmiddag 27 juni naar Den Haag te gaan met een leerkracht en 
een ouder waar de petitie overhandigd wordt aan Mark Rutte. Alleen als er ook een ouder 
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mee gaat zal er een leerkracht van de Sterrenboog naar Den Haag gaan. Als u belangstelling 
hebt om  mee te gaan kunt u een mail sturen naar directie@desterrenboog.nl 
 

In de bijlage vindt u de bijbehorende brief. In de bijlage treft u tevens een brief aan van Stichting 
Keender, de stichting steunt de actie ook en wil u met deze brief informeren. 
 
 
Vossenjacht 
 
Over 3 weken neemt groep 8 afscheid van de Sterrenboog. 
Naast het spelen van de musical organiseert groep 8 voor alle kinderen van de school een 
vossenjacht.  
Deze zal op donderdag 6 juli vanaf 10.00 uur plaatsvinden.  
Welke ouders kunnen er deze ochtend helpen met het begeleiden van een groepje leerlingen? 
Kan je en vind je het leuk, dan graag een mailtje naar j.vrielink@desterrenboog.nl 
(enthousiaste opa’s of oma’s zijn ook welkom!) 
Namens groep 8 alvast bedankt! 
 
Groepsbezetting 2017-2018 
 
In een vorig Sterrenboognieuws heeft u de groepsbezetting voor komend schooljaar kunnen lezen. 
Na de zomervakantie hebben we echter te maken met de zwangerschapsverloven van Ingrid van 
Beusekom en Nicky Dute. Daarnaast moeten wij u meedelen dat Benny Dwars na de zomervakantie 
nog niet zal starten. Op het ogenblik zijn we druk in de weer om drie uitstekende leerkrachten te 
vinden die kunnen komen vervangen. Zodra wij meer weten brengen we u op de hoogte. 
 

DOEKOE-actie 
 
De spelmaterialen van de DOEKOE actie zijn binnen en er wordt al volop met veel plezier mee 
gespeeld. 
Wij willen de COOP in Beltrum en alle ouders die hebben mee gespaard bedanken! 

 

Ouder-kindgesprekken 

 

De ouder-kindgesprekken komen er weer aan en zullen worden gehouden op maandag 26 en 

donderdag 29 juni. Wij zullen de gesprekken inplannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.  

De gesprekken duren 10 minuten. 

 

Tijdens de vorige gesprekken hebben wij helaas gemerkt dat een aantal ouders vooraf niet heeft 

aangegeven dat ze op een bepaalde dag en/of tijd niet kunnen. Hierdoor hebben wij diverse 

gesprekken moeten verplaatsen. Dit vonden wij als team niet prettig en hebben daarom besloten 

vanaf nu de ingeplande gesprekken niet meer te gaan verplaatsen. Dus mocht u op één van beide 

data niet kunnen dan kunt u dit aangeven vóór maandag 19 juni bij de desbetreffende leerkracht.  

 

 
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. U kunt zich opgeven via onze website 
www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’17-’18. Alle hulp is welkom! 
Alvast heel erg bedankt! 
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Foto’s website 
Foto’s en filmpjes van het Sterrenboogfeest en ook andere activiteiten kunt u vinden op onze 
website. Vergeet u niet de foto’s op te slaan op uw eigen computer?  Ze worden in de zomervakantie 
verwijderd van de website! 
 
VACATURE VOORZITTER OUDERRAAD 
De ouderraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter, die vanaf het schooljaar 2017-2018 het stokje 
van Jenneke Abbink wil overnemen. 
Je taken als voorzitter: 

 het leiden/voorzitten van de ouderraadsvergaderingen (ca. 6 x per jaar); 

 opstellen van de agenda 

 de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de te organiseren activiteiten te 

bevorderen; 

 te functioneren als aanspreekpunt namens de Ouderraad; 

Is je interesse gewekt, stuur dan een email naar or@desterrenboog.nl met je naam en dat het gaat 
om de verkiezing voor voorzitter van de ouderraad. 
 
Alvast bedankt voor je opgave! 
Ben je geïnteresseerd, maar weet je nog niet precies wat er van je verwacht wordt en of het wat voor 
jou is, vraag dit dan gerust. 
 

 Jenneke Abbink  voorzitter    06-10497081 

 Marriele Broshuis  secretaris    06-23696774 

 Hugo te Woerd  penningmeester   0544-481265 
 

 
TIEBREAK TENNISUUR 
 
Gratis tennissen met een vriend of vriendin! 
Tennis is voor iedereen. Iedereen kan leren tennissen. 
Heb je dit nog nooit gedaan, maar wil je het wel eens proberen? 
Kom dan naar het Tiebreak Tennis uur dat Tennis Club Beltrum 1 keer per 
maand en 7 keer per jaar organiseert op de vrijdagavond vanaf 19.00 uur. 
Je tennist een uur lang onder begeleiding van een aantal ervaren vrijwilligers, 
waarna je van 19.30 tot 20.00 uur in het jeugdhonk nog even met z'n allen wat kunt 
drinken. 
Je kunt gewoon in je eentje komen, of een vriend of vriendin meenemen. 
Voor rackets en tennisballen wordt gezorgd. De eerstvolgende datum is vrijdag 23 juni! 
  
Kom je ook? Als je alle 7 keer meedoet, krijg je een leuke verrassing! 
 
 
Data op een rij 
19 juni   schoolreisje 
23 juni                               rapport mee  
26 en 29 juni  ouder-kindgesprekken 
4 juli    afscheidsavond groep 8 
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6 juli                                 vossenjacht 
6 juli                uitgooien groep 8  
7 juli                                  vanaf 12.15 zomervakantie 
 
Bijlage:  

 Brief over de staking van stichting Keender 

 Brief voor ouders PO in actie 

 Friends in music 

 Voetbalinstuif 

 tennis 


