
 

Sterrenboognieuws 2018 

 
Samenwerking komende jaren voortgezet 

Belhamels en Sterrenboog blijven komende jaren samen werken! 

Kindercentrum ’t Belhameltje en BS de Sterrenboog blijven ook de komende jaren innig samen 

werken. De speel-/leergroep 2-4 jaar en de BSO 8 t/m 12 jaar blijven aan het Mariaplein gevestigd en 

wordt zelfs uitgebreid met Voor Schoolse Opvang en BSO van 4 tot 8 jaar! 

In het nieuwe schooljaar zal de peutergroep een andere naam krijgen, namelijk speel-/leergroep. 

Met deze naamsverandering wil ’t Belhameltje duidelijk maken dat de speel-/leergroep nog meer 

uitdaging biedt aan de oudere peuters en zodoende een goede voorbereiding vormt op de 

basisschool. Kinderen vinden dit vaak fantastisch: ze horen op deze manier al een beetje bij de 

grotere kinderen! 

Verder zal ’t Belhameltje permanent twee lokalen van de school huren voor de buitenschoolse 

activiteiten. Hierdoor is het voor ’t Belhameltje mogelijk om de ruimten specifiek in te richten voor 

de BSO. 

 
VakantieBieb 

 
Vanaf 1 juli t/m 31 augustus kan iedereen de VakantieBieb-app downloaden, zodat de 
kinderen in de zomer kunnen doorlezen. Een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval. Voor meer informatie bekijk de website: 
www.vakantiebieb.nl 
 
 
Foto’s website 
 
De foto’s van het schoolreisje staan op de website. 
 
Alle foto’s en groepspagina’s worden in de laatste week voor de zomervakantie weer leeggemaakt. 
Denkt u er aan om de foto’s, die u wilt bewaren, op te slaan ?      

 
 

 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


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. 

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

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

Vele handen maken licht werk 

OR 

Nu het schooljaar zijn einde nadert nemen wij als Ouderraad (OR) afscheid van drie 

Ouderraadsleden. Deze plekken zouden we ontzettend graag op willen vullen.  

 

Wat houdt de OR in? 

De OR is een inspraakorgaan van de ouders binnen onze school. Zij kunnen zelf ideeën inbrengen of 

op verzoek van de school hun mening geven. Daarnaast ben je ook betrokken bij 1 van de 

werkgroepen die helpt met activiteiten gedurende het schooljaar. 

Wij zoeken 3 ouders die onze raad komen versterken. Wij vergaderen zo’n zes keer per schooljaar, 

maximaal 1,5 uur. Allemaal heel laagdrempelig en bovendien ook gezellig. Aanmelden kan bij 

Marriële Broshuis; marriele52@gmail.com óf Anne Groot Zevert grzanne@hotmail.com 

En dan nogmaals aandacht voor het volgende: 

We hebben een aantal keer een oproep geplaatst in het SBN, in groepsapps en via de leerkrachten, 

waarin we aangeven op zoek te zijn naar groepsouders en luizenmoeders. Helaas is er tot op heden 

nog geen enkele aanmelding binnengekomen. Dus bij deze nogmaals gericht aan alle ouders, het 

verzoek om alle activiteiten draaiende te houden door je aan te MELDEN.  

We zoeken voor het NIEUWE schooljaar: 

Groepsouder voor groep 2 (dit is nu groep 1 ) 

Groepsouder voor groep 4 (dit is nu groep 3 ) 

Groepsouder voor groep 7 (dit is  nu groep 6 ) 

Wat houdt groepsouder in? 

Je bent van de klas waar jouw kind in zit het aanspreekpunt tussen leraar, leerlingen en ouders voor 

wat betreft het organiseren van activiteiten in de klas. Op verzoek van de leerkracht pak je een 

aantal dingen op, zoals bijv. vervoer, attenties en sinterklaas. Daarnaast zit je in een werkgroep van 

school waarbij je meehelpt met activiteiten binnen de school zoals bijv. kerstviering, 

verkeersexamen, Koningsspelen, etc. 

We gaan ervan uit dat deze onderbezetting bij aanvang van het nieuwe schooljaar opgelost is. We 

zullen het toch echt samen moeten doen. Vele handen.. 

Aanmelden groepsouder ook bij Marriële Broshuis marriele52@gmail.com óf Anne Groot 

Zevert grzanne@hotmail.com 

Aanmelden luizenmoeder kan bij Manon Schilderinck manonschilderinck@gmail.com 
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Data op een rij 

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: 

 Uitnodiging ik ga op reis 

 Computertypen 
 


