Sterrenboognieuws 27 september 2018
Studiedag Keender
Op woensdag 17 oktober hebben alle leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag met alle
personeelsleden van stichting Keender. Invulling van de dag is het strategisch beleidsplan. Dit
beleidsplan is de onderlegger voor het schoolplan dat we het komend jaar voor onze school (en alle
scholen van Keender op hun eigen manier) gaan ontwikkelen.

Burendag
Afgelopen zaterdag hebben we meegedaan met Burendag. Samen met onze buren van het Kulturhus
en de Hassinkhof hebben we ervoor gezorgd dat er verschillende dingen zijn opgeknapt en
onderhouden. We hebben daarnaast ook gezellig koffie gedronken in het Kulturhus en als afsluiting
een drankje gedronken. Het gaf echt een gevoel van verbondenheid, een van onze kernwaarden. We
willen de mensen die hebben geholpen hartelijk bedanken voor hun inzet!

Gezinsviering
Op vrijdag 12 oktober om 10.30 uur is er een gezinsviering in de kerk ter afsluiting van de
Sterrenboogweken en de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. Alle groepen van onze
school zullen een aandeel hebben in deze viering.
We nodigen u uit om aanwezig te zijn bij deze viering. Ook andere belangstellenden zijn van harte
welkom.

Ouderavond Bart van Campen
Woensdag 31 oktober om 19.30 uur is er een ouderavond door Bart van Campen, een echte
aanrader dus noteer de datum in uw agenda zodat u erbij kunt zijn!
Met behulp van bespiegelingen en sketches worden de aanwezige ouders
geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders,
opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):
Met als uitgangspunt:
“De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk – dat vinden zowel ouders als de kinderen. Toch
is het soms moeilijk om samen gemaakte voornemens in de opvoeding te verwezenlijken. Niet zelden
bestaat er een dubbele binding: in de dagelijkse omgang kunnen de ouders of verzorgers het kind
bijna doodknuffelen, terwijl ze het 5 minuten later “achter het behang” willen plakken”. Relaties met
andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze
relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van
anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele ontwikkeling. Een
ontwikkeling van baby tot bejaarde.
Elke fase kent haar eigen verlangen. Welk opvoedingsgedrag is dan wenselijk om kinderen tot
prettige volwassenen te laten groeien?

In oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek!
Deze is van 3 t/m 14 oktober en het thema is ‘vriendschap: kom erbij!’.
Hieronder is een overzicht van de activiteiten…
Opening: woensdag 3 oktober 8:45 uur
Tijdens de opening wordt het liedje ‘Je mag er zijn’ gezongen.
Na dit lied wordt aan de kinderen uitgelegd wat zij gaan doen in de
Kinderboekenweek en krijgen alle groepen een nieuw boek wat hoort bij
het thema vriendschap.
In de hal zal door de versiergroep ook aandacht worden geschonken aan het thema.
Opdracht voor de kinderen van 3 t/m 11 oktober
Elke klas gaat 1 blad vullen. Hier wordt op 11 oktober een boekje van gemaakt die als afsluiter op 12
oktober wordt uitgedeeld aan alle klassen.
Iedere klas krijgt dan twee boekjes die door de kinderen van de school zijn gemaakt. Deze kan in de
klas bekeken/gelezen worden.
Groepen 1 t/m 6
de groepen 5 en 6 gaan op vrijdag 5 oktober 8:30 – 9:00 uur voorlezen aan de groepen 1t/m4.
De groepen 5 en 6 zullen op deze ochtend de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 ophalen uit de klas en
ergens in de school gaan zitten.
Groepen 7 en 8
De bovenbouw gaat woensdag 10 oktober op schrijversbezoek bij Rian Visser van 9.30 – 11.00 uur in
Borculo.
Afsluiting
Als afsluiting geven wij, zoals hierboven staat, aan alle groepen twee boekjes die we als school
hebben gemaakt.
Het ingescande boekje komt ook in het SBN te staan.

Inloopspreekuren GGD Verpleegkundige Maud Wassenaar
De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale
problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid.

Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test helpt zij u
graag.
Op de volgende data is Maud Wassenaar op de Sterrenboog voor in het inloopspreekuur aanwezig.
Maandag 29-10-2018 13.15-14.15 uur
Vrijdag 29-03-2019 08.30-09.30 uur
Dinsdag 25-06-2019 13.15-14.15 uur
Kunt u deze datum niet op het inloopspreekuur komen en u heeft toch een vraag, stuur dan een email naar Maud Wassenaar, m.wassenaar@ggdnog.nl

Week van de opvoeding
Opvoeden is leuk, een uitdaging maar niet altijd makkelijk. Dat je hier vragen over hebt,
is dan ook heel normaal. Maar bij wie kun jij terecht met jouw vragen over opvoeding?
Tijdens de maand van de Opvoeding zijn er een aantal een aantal interessante en leuke
activiteiten, want… opvoeden is samenspel.
In het kader van De week van de Opvoeding begin oktober heeft het Preventie Platform Jeugd leuke
bijeenkomsten voor ouders georganiseerd over diverse onderwerpen ; bijeenkomst over
slaap/slaapgedrag kinderen 0-6 jaar, bijeenkomst/theater over opvoeden 0-12 jaar, bijeenkomst over
Positieve Mindset van ouders basisschoolleeftijd.
In de onderstaande link kunt u meer informatie hierover vinden:
https://mailchi.mp/83dc5961cc7c/meld-je-aan-voor-de-activiteiten-in-de-maand-van-deopvoeding?e=6d569284e2
Data op een rij
3 oktober:
12 oktober:
15-19 oktober:
17 oktober:
18 oktober:
22 t/m 26 oktober:
31 oktober:
5-9 november:
26-30 november:

Bijlage:
-Oekraïne
-hobbyclub Palet

start Kinderboekenweek
Gezinsviering 10.30
kijkochtenden groep 1-4
Keender studiedag, alle leerlingen vrij
fietscontrole voor de groepen 5 t/m8
herfstvakantie
ouderavond Bart van Campen aanvang 19.30 uur
kijkochtenden groep 5-8
ouder-kindgesprekken facultatief

