
 

Sterrenboognieuws 7 september 2017 

 
Studiedag 
Afgelopen dinsdag hebben we een studiedag gehad met het team. ’s Morgens hebben we onze visie, 
missie en kernwaarden nog eens onder de loep genomen. Het was een fijne ochtend waarop we 
goed met elkaar gediscussieerd hebben over het onderwijs dat wij graag willen geven op de 
Sterrenboog, nu en in de toekomst. Het was mooi om te ervaren dat we allemaal vooruit willen en 
voor veelal met de neuzen dezelfde kant op. Dit geeft  energie! In het middaggedeelte zijn we vooral 
praktisch aan de slag geweest. Met in ons achterhoofd de zaken die we in de ochtend hebben 
besproken hebben we out of the box gedacht over ons gebouw. Zoals u wellicht al weet is het 
gebouw door de krimp eigenlijk te groot geworden. Er is leegstand en dat kost elk jaar veel geld. 
Daarnaast kan het gebouw wel een opfrisbeurt gebruiken. Er zijn veel ideeën geschetst en mooie 
moodboards gemaakt. (dank voor de vele woonbladen die we mochten ontvangen!)Deze plannen en 
ideeën gaan we verder uitwerken zodat we een plan kunnen voorleggen aan het bestuur.  
Al met al kunnen we zeggen dat we een topdag hebben gehad!  
 
 

 

 



De Belhamelbushalte 

Na maanden wachten stond daar opeens de Belhamelbushalte !  

De winnaars van ontwerpwedstrijd  van het verkeersbord zijn geworden:  

Ids Schilderinck                       Thijmen Koster                                 Jamay Lankveld  

Op gepaste wijze worden zij binnenkort gefeliciteerd.  

Vorig schooljaar heeft Groep 9 (de verrijkingsgroep van de Sterrenboog met kinderen uit groep 5 t/m 

8) een project ‘Verkeer schoolomgeving de Sterrenboog Beltrum’ gedraaid i.s.m. de gemeente 

Berkelland (Wouter Swam (contactfunctionaris) en Zeno van Raan  (verkeerskundige) 

Het doel van dit project was om de leerlingen zelf de verkeersproblematiek rondom te school te 

laten ontdekken en hierbij te onderzoeken wat of wie de veroorzakers zijn van deze 

verkeersproblemen en een oplossing hiervoor te bedenken.  

Eén van de verkeersproblemen die de leerlingen hebben onderzocht is dat in de Hofstraat de 

Belhamelbus gevaarlijke situaties kan opleveren. Als het druk is en de Belhamelbus nergens dichtbij 

kan parkeren wordt er soms kortdurend dubbel geparkeerd waardoor er rondom de bus gevaarlijke 

situaties kunnen ontstaan. Als oplossing hebben de kinderen bedacht om de Belhamelbus een vaste 

parkeerplaats te geven met een eigen verkeersbord.  

Hier heeft de gemeente positief op gereageerd. Ook ’t Belhameltje is blij met deze oplossing!  

 

De Belhamelbushalte kan geen juridische status krijgen. Dat betekent dat er niet op gehandhaafd kan 

worden door politie of gemeente. Het bord en de tegels zijn om aan te geven hoeveel plek de bus 

nodig heeft.  

Bij deze willen we ouders,  opa’s en oma’s en andere gebruikers van de Hofstraat vragen om de plek 

van de bushalte vrij te houden en elkaar aan te spreken als dat niet gebeurd.  

Zo kunnen we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving.  

 
Groepsavond groep 1 t/m 8 
 
Ook dit schooljaar nodigen wij de ouders graag uit voor de groepsavond. Deze zal gehouden worden 
op woensdagavond 13 september voor de groepen 1 tot en met 8. 
 
Programma: 
19:00 – 19:45         Eerste informatieronde in alle groepen 
19:45 – 20:00         Gezamenlijke pauze 
20:00 – 20:45         Tweede informatieronde in alle groepen  
 
De informatierondes bevatten twee keer precies dezelfde informatie.  
Stel u heeft een kind in groep 3 en in een groep 5. Dan kunt u de eerste ronde naar de ene groep, de 
volgende ronde naar de andere groep.  
 
Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten op woensdagavond 13 september!  
 
 



Groep 9  

Op de Sterrenboog gaan wij ook dit schooljaar  weer van start met de “Plusgroep” genaamd Groep 9. 

Groep 9 biedt een aanvullend aanbod voor kinderen die naast het extra werk in de klas behoefte 

hebben aan meer en ander werk. Daarnaast is Groep 9 een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. 

De kinderen krijgen bij Groep 9 speciale opdrachten waaraan zij in hun eigen klas verder kunnen 

werken. De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan op de thema’s van Alles-In-1. In overleg met de 

leerkrachten en intern begeleidster Ingrid Papen, is besproken welke kinderen hieraan meedoen. 

Groep 9 zal dit schooljaar 1 a 2 dagdelen per project zijn onder begeleiding van Judith Vrielink. Groep 

9 werkt met flexibele plekken gedurende het schooljaar. 

Ouders van de betreffende kinderen worden geïnformeerd door de groepsleerkracht. 

 

 
Uitnodiging ouder-kindgesprekken  

Graag willen wij u en uw kind uitnodigen voor 

het  verwachtings- en kennismakingsgesprek. De 

gesprekken staan gepland van 15.00 tot 19.00 op dinsdag 

19  september en donderdag 21 september. 

 

Wilt  u voor 8 september aan de leerkracht doorgeven als 

u een datum of tijd echt niet kunt. Hierna wordt de 

planning gemaakt en kunt u niet meer ruilen.  

Wij willen u vragen dit gesprek samen met uw kind voor te 

bereiden. Dit kan aan de hand van de onderstaande 5 

vragen;  

Duim: Waar ben je goed in? Waar ben je trots op?  Wat is 

jouw talent?  

Middelvinger: Waar wil je naar toe?  Wat wil je bereiken?  Waarnaar ben je nieuwsgierig? 

Middelvinger: Waar heb je een hekel aan? Wat vind je lastig?  Wat ga je het liefst uit de weg? 

Ringvinger: Waar heb je een band mee?  Waar hou je van?  Wat is belangrijk voor je? 

Pink: Waar voel je je klein bij?  Wat maakt je onzeker?  Waar kun je over piekeren?  

Het zou fijn zijn als u uw kind zijn of haar hand laat omtrekken en de antwoorden op de vragen er bij 

schrijft of laat schrijven. Dit blad graag meenemen naar het gesprek. 

 

Data op een rij 

13 sept:                Groepsavond (19.00-19.45 en 20.00-20.45) 

19 en 21 sept:      Kennismakingsgesprekken ouder/kind 

25 t/m 27 sept:  Kamp groep 8 

7 okt:    Klusochtend van 9.00-12.00 



16 t/m 20 okt:                 Herfstvakantie 

 

 
Bijlage: tiebreak tennisuur 


