
 

Sterrenboognieuws 23 juni 2017 

 
Groepsbezetting 2017-2018 
 
Vorige week heeft u in het SBN kunnen lezen dat de groepsbezetting nog niet helemaal rond was in 
verband met ziekte en zwangerschapsverlof. Deze week is bekend geworden dat Annemiek Bodewitz 
Benny Dwars gaat vervangen. Ze is dan op dinsdag werkzaam in groep 5 en op donderdag en vrijdag 
in groep 6. Op dit ogenblik werkt Annemiek in groep 6 ter vervanging van Benny. Voor de vervanging 
van Ingrid van Beusekom in groep 7 komt Robbin Wentink. Robbin is ook geen onbekend gezicht. Hij 
heeft een deel van het schooljaar 2015-2016 in groep 8 gewerkt. Voor groep 2-3 zijn we nog in 
gesprek  met een kandidaat, we hopen u daarover volgende week duidelijkheid te kunnen geven. 
Hermien heeft aangegeven dat ze een dag meer wil werken in de periode dat Nicky met verlof is. Zij 
werkt dan op woensdag, donderdag en vrijdag. Voor de maandag en dinsdag komt er vervanging. 
 
PO in actie 

Zoals vorige week in het SBN stond vermeld doen wij mee aan de actie PO in actie. Leerkrachten van 
basisscholen maken zich zorgen 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! 
Daarom gaat aanstaande dinsdag ,27 juni ,de school een uur later open. De leerlingen zijn welkom 

vanaf 9.30 uur. Wij sturen geen afgevaardigde van ons team naar Den Haag.  

 

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! 

Jaarkalender 
 
De jaarkalender voor 2017-2018 staat online: http://desterrenboog.nl/kalender/. 
Deze is onder voorbehoud, er kunnen altijd wijzigingen en/of aanvullingen voorkomen.  

http://www.desterrenboog.nl/
http://desterrenboog.nl/kalender/


Houd de kalender dus regelmatig in de gaten! 
 
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! 
 

Data op een rij 

23 juni                               rapport mee  
26 en 29 juni  ouder-kindgesprekken 
29 juni                               PO in actie; de school start om 9.30 uur 
4 juli    afscheidsavond groep 8 
6 juli                                  vossenjacht 
6 juli                 uitgooien groep 8  
7 juli                                  vanaf 12.15 zomervakantie 

 
Bijlage: geen 
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