Sterrenboognieuws 22 november 2018
Sint en piet nieuws
Op zondag 25 november is het zover, om 14.30 uur komt Sinterklaas
met zijn Pieten aan in Beltrum.
Alle kinderen in Beltrum worden om 14.30 uur op het Mariaplein
verwacht, zodat de Sint en zijn Pieten muzikaal kunnen worden
ingehaald.
Willen alle kinderen als hulppietje of hulpsinterklaasje komen?
Tot zondag 25 november 2018.
Vrijdag 30 november wordt er een Pietenochtend georganiseerd voor de groepen 1 t/m 4. De
kinderen mogen deze dag verkleed komen.
De slaapkamer van Sinterklaas is van 23 nov. t/m 6 december geopend. Leuk om een bezoekje te
brengen samen met opa’s en oma’s of samen met papa en mama. Neem je ook een tekening mee?
En bij het weggaan mag je nog wat lekkers pakken uit de snoeppot.
Op 5 december komt hij ook een kijkje nemen op de Sterrenboog. Alle kinderen worden om 8.15 uur
op het plein tegenover het Hassinkhof verwacht.
Goede doel!
Elk jaar steunt de Sterrenboog een goed doel.
Dit jaar hebben we gekozen voor de

Speelgoedbank
OOST - ACHTERHOEK
Stichting speelgoedbank Oost Achterhoek is opgericht voor gezinnen met een minimaal
bestedingsbudget.
We willen met onze school helpen door speelgoed in te zamelen.
Heb je speelgoed waar je niet meer mee speelt? Neem het mee naar school.
Je mag je speelgoed vanaf maandag 10 december mee naar school nemen. Het speelgoed wordt
verzameld in de gemeenschapsruimte.
Tijdens de advent-viering zal er ook aandacht geschonken worden aan “elkaar helpen”.
Bij de speelgoedbank zijn ze op zoek naar:







Voetballen
Poppen groot en klein + kleding en kleine attributen,
Knutselspeelgoed
Sieraden
Kleine handzame muziekinstrumenten
Treinen en toebehoren

Ook zijn ze voor verjaardagspakketjes op zoek naar o.a. snoepgoed en/of feestelijk
verpakkingsmateriaal.
Heb je het e.e.a. van bovenstaand speelgoed over of wat anders en verkeert het in goede staat, is het
schoon en netjes of wil je wel wat snoepgoed doneren dan wil de speelgoedbank dit heel graag in
ontvangst nemen. De kinderen staan erom te springen.
Heb je vragen dan kun je die richten aan juf Claudette (c.roes@desterrenboog.nl)
Alvast bedankt voor de medewerking
Team de Sterrenboog

Verbouwing
Eindelijk weer eens nieuws over de verbouwing van onze school!
We zijn de afgelopen periode achter de schermen druk bezig geweest met het voorbereiden van de
verbouwingen/ renovatie.
Vanuit onze visie is er een concept ontwikkeld; met als belangrijkste wat voor onderwijs willen we
geven en wat voor gebouw past daarbij?
We hebben nu een duidelijk beeld over hoe onze school eruit moet komen te zien. We hebben een
ideaal plaatje. Op het ogenblik wordt er bekeken wat we daarvan wel en niet uit kunnen voeren met
andere woorden in hoeverre de financiën toereikend zijn.
Het plan is om de school in twee fasen te verbouwen en te starten in de meivakantie. We hopen dan
in het nieuwe schooljaar in het vernieuwde gebouw te kunnen starten.
Nieuwsgierig geworden naar het hoe het eruit komt te zien?
We willen jullie van harte uitnodigen op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur.

Kinderpostzegels
We hebben bericht gehad van Stichting
Kinderpostzegels.
Er is een bedrag van 2110 euro opgehaald.
Een super bedrag voor een klein dorp. Jongens
en meisjes jullie hebben het geweldig gedaan.
Hartelijk dank daarvoor. Hiermee kunnen veel
kwetsbare kinderen worden geholpen!

Data op een rij
26-30 november:
30 november:
5 december:
6 december:
19 december:
24 dec. t/m 4 jan.:
22 januari:
25 januari:

ouder-kindgesprekken facultatief
Pietenochtend groep 1 t/m 4. Groep 5 zingen Hassinkhof.
Sinterklaas
Studiedag leerlingen vrij
Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
ouderavond over het gebouw om 19.30 uur
Studiedag leerlingen vrij

Bijlage:
 speelgoedbank

