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Sterrenboognieuws 2 juni 2017 

 
Beste kinderen, ouders en andere belangstellenden, 

Volgende week vrijdag, vrijdag 9 juni, is er van 18.00 uur tot 21.00 uur Sterrenboogfeest.  

Dit jaar is het thema Nederland ontmoet Afrika. Het Oegandese koor Kidsgear komt ons deze dag 

begeleiden. De kinderen hebben ’s morgens workshops (dans, zang, djembé en Afrikaans spel).  

’s Avonds zal het Sterrenboogfeest beginnen met een optreden van dit koor in samenwerking met 

onze kinderen. Zorg dus dat je allemaal om 18.00 uur bij deze feestelijke opening aanwezig bent. 

Na de centrale opening zal het Sterrenboogfeest zijn zoals u gewend bent, volop activiteiten en 

gezelligheid. 

Deze avond zal er een kraampje staan waar het Oegandese koor spullen verkoopt voor de kinderen 

in Oeganda, ook zullen wij zelfgemaakte spullen verkopen voor dit goede doel. Het is fijn als u 

kleingeld bij u heeft wanneer u iets bij deze kraampjes wilt kopen.  

Consumpties gaan met bonnen die u op centrale plekken kunt kopen voor 5 of 2,50 euro. 

Wij hopen jullie allemaal vrijdag 9 juni om 18.00 uur bij ons op het Sterrenboogfeest te zien! 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zingen voor hun toekomst 

Na maanden van voorbereiding komt het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda naar Nederland. Van 

1 mei tot en met 18 juli zal het kinderkoor diverse steden aandoen in Noord-, Oost- en Midden-

Nederland. De Oegandese kinderen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, zingen voor hun eigen toekomst 

en de toekomst van hun leeftijdsgenootjes thuis.Het kinderkoor is afkomstig van de Kidsgear Primary 

school in Bukomansimbi, een school die een thuis biedt aan wees- en kansarme kinderen in Oeganda. 

De school werd in 2006 opgericht door de Nederlandse stichting UP4S. “Het kost veel geld om de 

school draaiende te houden,” aldus initiatiefneemster Sylvia Mbabazi. “Er is financiële steun nodig 

om te zorgen dat de kinderen te eten krijgen, om de leerkrachten te betalen en de gebouwen te 

onderhouden.” 

In de afgelopen jaren heeft het kinderkoor al een tournee door Nederland gemaakt om de stichting 

naamsbekendheid te geven en sponsors te werven voor de basisschool. Op dit moment worden 100 

weeskinderen volledig door de stichting onderhouden, met behulp van donaties. Daarnaast krijgen 

500 leerlingen uit het dorp en de nabije omgeving les op Kidsgear Primary school. Mede door de 

tournee in 2009 heeft de stichting in 2010 een middelbare school kunnen bouwen.  



Vanwege dit grote succes in de afgelopen jaren is besloten het Oegandese kinderkoor in de periode 

medio begin mei tot begin juli 2017 weer naar Nederland te laten overkomen. De opbrengst van de 

tournee zal deze keer gaan naar verschillende bouw werkzaamheden, ambachtsschool en 

maandlasten voor eten, kleding/schoenen en onderwijs.  

Het kinderkoor treedt op in scholen, kerken en clubs. Met zang en dans laten ze de kinderen, ouders 

en leerkrachten in workshops kennismaken met de cultuur van Oeganda. De kinderen van het 

kinderkoor geven verschillende workshops bijvoorbeeld zang/dans, djembe en Afrikaanse sieraden 

maken. 

 

Schoolschoonmaak in de onderbouw 

    

Langzamerhand komt het einde van het schooljaar in zicht. Een jaar lang hebben de leerlingen van de 

onderbouw alle materialen in hun lokalen intensief gebruikt. Wij willen het nieuwe schooljaar graag 

fris starten. Vandaar dat wij u vragen of u ons wilt helpen een doekje over de materialen, de  kasten , 

tafels, stoelen etc. te halen. Het is de bedoeling  dat u onder schooltijd aan het werk kunt. Wij stellen 

voor om schoon te maken in de week van 26 juni steeds ’s middags van 12.45 uur  tot 14.15 uur. De 

leerkrachten maken een roulatierooster voor de lessen, zodat er steeds een 

lokaal is waar schoongemaakt kan worden. Bij de lokalen van groep 1/2 en 

groep 2/3 komt een intekenlijst te hangen waarop u uw naam kunt noteren 

bij de middag die voor u goed uitkomt. Wij hopen te mogen rekenen op 

veel hulp. 

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank  

namens het team van de Sterrenboog. 

   

Zomerlezen voor groep 3 en 4! 

Als kinderen niet lezen in de zomervakantie vallen ze soms wel 1 a 2 AVI-niveaus terug in hun 

leesontwikkeling. De kinderen beginnen dan groep 4 en groep 5 met een achterstand. Dit jaar heeft 

uitgeverij Zwijsen weer twee gloednieuwe zomerleesboekjes voor groep 3 (gaan naar groep 4) en 

groep 4 (gaan naar groep 5). De boekjes staan vol met verhalen, raadsels, prijsvragen en op 

leesbevordering gerichte spelletjes. Leuk voor onderweg, op vakantie of bij opa en oma.  

Inhoud van de boekjes: 

 Een verhaal van Mirjam Oldenhave (van Mees Kees) 

 Een boekenbingo 

 Vrolijke leesspelletjes 

 Geinige raadsels 



 Coole strips 

 Veel leuks om te winnen! 
 

Bestellen: 

Met €3,50 per stuk zijn de boekjes aantrekkelijk geprijsd. De bestelling wordt gedaan via basisschool 

De Sterrenboog.  Heeft u interesse in een zomerleesboekje voor uw kind dan kunt u deze op de 

volgende manier bestellen: 

Lever  voor 9 juni een dichte enveloppe in met daarin €3,50 bij Daan Ratering (groep 4).  

Het is handig als u op de enveloppe de volgende punten schrijft: 

 Naam ouders 

 Naam kind 

 Wilt u bestellen voor groep 3 (gaan naar groep 4) of voor groep 4 (gaan naar groep 5)? 
 

De Sterrenboog zorgt ervoor dat u de boekjes voor de zomervakantie heeft.  

Wij wensen iedereen veel leesplezier toe in de zomervakantie! 

Groetjes, 

Hermien Schrooten en Daan Ratering 

     

Data op een rij 

5 juni   2de Pinksterdag 
9 juni   Sterrenboogfeest 18.00 – 21.00 
12 juni   studiedag alle leerlingen hebben vrij 
19 juni   schoolreisje 
26 en 29 juni  ouder-kindgesprekken 
4 juli    afscheidsavond groep 8 
 

 
Bijlage: 
 
Zomerlezen 
buitenspeeldag 


