Sterrenboognieuws 7 juli 2017
Het zit “d’rop”
Deze laatste dag van het schooljaar kan ik met
een goed gevoel terugkijken. Mijn eerste jaar
als directeur van de Sterrenboog zit d’rop.
Wat heb ik genoten van jullie kinderen; tijdens
spontane gesprekjes, klassenbezoeken,
pleinwacht, invallen in de groep en tijdens
verschillende activiteiten. Telkens weer een
spontaan, open en prettig contact.
Daarnaast heb ik ook met veel ouders contact
gehad en hebben we samen verschillende
initiatieven opgestart, telkens weer vanuit een
open communicatie en goed mee denkend, heel fijn! Doe ik daarbij ook nog een prettig,
open en hardwerkend team dan kan ik niet anders zeggen dat ik zo trots ben als een pauw
op “mijn” school De Sterrenboog!
Ik heb zin in volgend jaar maar eerst allemaal genieten van een welverdiende vakantie!
Marie-José Koster

Schoolzwemmen
We hebben vele enthousiast reacties gehad over het schoolzwemmen. Daarnaast waren er
ook enkele ouders met vragen, deze vragen hebben wij beantwoord. Wij kunnen u
meedelen dat we volgend schooljaar gaan starten met schoolzwemmen op dinsdagmiddag
29 augustus. De financiële afhandeling bespreken we in het nieuwe jaar. Mocht u moeite
hebben met de betaling dan kunt u dat aangeven bij Marie-José directie@desterrenboog.nl.
We hebben al een zestal ouders die aangeboden hebben om te rijden. Het zou fijn zijn als
daar nog een aantal ouders, opa’s of oma’s bij komen. Daarvoor graag een mailtje naar
d.ratering@desterrenboog.nl
Luizencontrole
Dinsdag 22 augustus is er weer een luizencontrole.
De kinderen dan graag zonder gel en ingewikkelde kapsels naar school.

Een schone school
In de week van 26 juni t/m 30 juni zijn er liefst 28
ouders geweest die ons hebben geholpen om alle
lokalen en kasten die door de onderbouw worden
gebruikt weer spik en span te krijgen. Na een jaar
intensief gebruik was dat heel hard nodig!
Ouders, bedankt!!!
We kregen van jullie een prachtige tip: organiseer zo’n schoonmaakweek 2x per jaar. Vele
handen maken licht werk en het is echt nodig. Fijn dat jullie dat hebben aangeboden en we
gaan zeker een tweede keer plannen. ( Waarschijnlijk medio januari)
Voor jullie een symbolisch bloemetje van het hele team.

Beste ouders van de onderbouw.
Afgelopen schooljaar hebben wij een tip gekregen van een ouder, die de situatie bij het
uitgaan van de school nogal chaotisch en soms gevaarlijk vond. Deze ouder vroeg ons of het
een idee zou zijn dat ouders, oppas, opa’s en oma’s die kinderen komen halen, deze
kinderen van het plein komen halen. De juffen blijven bij het hek staan zodat zij kunnen zien
dat elk kind is opgehaald. Wij vonden het een goed idee.
Wij willen u vragen of u met ingang van volgend schooljaar op het plein wilt wachten tot uw
kind uit school komt.
HARTELIJK DANK
Wij willen u die ons gesteund hebben met een stem bij de actie “Hart voor de Achterhoek”
van de RABOBANK enorm bedanken en hopen volgend jaar weer op uw stem.
De ouderraad.

Data op een rij
18 augustus:

Eerste Sterrenboognieuws van het schooljaar 2017-2018

21 augustus:

Start schooljaar

22 augustus:

Luizencontrole

4 en 5 sept:

Kermis, kinderen vrij

13 sept:

Groepsavond

19 en 21 sept:

Kennismakingsgesprekken ouder/kind

25 t/m 27 sept:

Kamp groep 8

7 okt:

Klusochtend van 9.00-12.00

Bijlage:

