
 

Sterrenboognieuws 2018 

 
Ouderhulp 2018-2019 
 
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 bijvoorbeeld:  

Klusochtend/middag 

Dit jaar vragen wij hulp voor een klusmiddag en een klusochtend. Het is een gezellige 

middag/ochtend waarin we allerlei klussen op en rondom school gaan doen. Hierbij kunnen we 

natuurlijk ook goed de hulp gebruiken van een aantal vaders! 

kopieerouder 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen met het kopiëren.  

Wat wordt er van je verwacht: 

- 1 ochtend in de week ca. 1 uur kopiëren van o.a. werkbladen en citowerkboekjes. 

 

Activiteiten 

Zoals carnaval, Kerst, sportdag, Sinterklaas, coachen van een voetbalteam in groep 6, 7 of 8 enz. 

 

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’18-’19.  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 
 
 
Even voorstellen 

Graag wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe leerkracht van de 

Sterrenboog. Mijn naam is Wendy te Deeseke, ben 25 jaar en kom uit 

Rekken. Komend schooljaar ben ik 4 dagen per week werkzaam op de 

Sterrenboog, twee dagen in groep 6 en twee dagen in groep 7. In juni 2015 

ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Doetinchem. In het eerste jaar heb ik 

ingevallen in Enschede en omstreken en het afgelopen jaar heb ik drie 

dagen op de Alfrinkschool in Neede gewerkt en daarnaast nog ingevallen 

op verschillende scholen.  In mijn relatief korte periode als lerares heb ik al 

op veel scholen lesgegeven in allerlei groepen. Het lijkt me een erg leuke 

uitdaging om op de Sterrenboog te komen werken en ik heb er dan ook erg veel zin in.  

http://www.desterrenboog.nl/


 

MR- nieuws. 

Er is weer een verkiezing m.b.t. zitting te nemen in de MR Raad.  

Mocht je het leuk vinden om de bestuursfunctie van voorzitter op je te nemen dan dien je binnen 2 

weken na plaatsing van dit bericht een reactie te sturen naar het onderstaande e-mail adres. 

mr@desterrenboog.nl 

Tot op heden ziet de MR er als volgt uit: 

Directie: Marie-José Koster 

 

PMR: Ingrid van Beusekom. 

PMR: Kim Lurvink. (Tot einde dit schooljaar.) 

Wordt vervangen door: Daan Raterink ( vanaf nieuwe schooljaar) 

OMR: Ferry Papen, Voorzitter. Aftredend en herkiesbaar.  

OMR: Ilona Wolters, Notulist.  

Bij interesse graag binnen 2 weken na plaatsing een e-mail naar:  

mr@desterrenboog.nl 

Met Vriendelijke Groet, 

Medezeggenschap Raad 

De Sterrenboog 

 
Opgave Wandelen op Wielen 

Volgende week wordt het prachtig wandelweer! Je kunt je nog tot morgen (vrijdag 22-6) opgeven bij 

chantal.huinink@gmail.com of 06-10298378 

Jij doet toch ook mee??? 

 

 Data op een rij 

25 juni     Schoolreisje 
26 juni    Studiemiddag (kinderen 12.15 vrij) 
29 juni    Rapport 
27 t/m 29 juni   School schoonmaken onderbouw 
27 t/m 29 juni                                Wandelen op wielen 27, 28 middag, 29 avond 

2 t/m 5 juli  Schoonmaken school bovenbouw 

3 en 5 juli                                        Ouder-kindgesprekken 

10 juli  Musical groep 8 

11 juli                                              Uitgooien groep 8 

13 juli  12.15 vakantie 

 
Bijlage: 
Tennis tie-break 
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