Sterrenboognieuws 29 november 2018
Hoofdluis geconstateerd
In verschillende groepen is er hoofdluis geconstateerd. We willen u vragen om de komende tijd uw
kind(eren) goed te controleren op hoofdluis.

Ook dit jaar hebben we de voorleeswedstrijd gehouden op onze school.
Er zijn verschillende winnaars gekomen.
In groep 5: Suze
In groep 6: Anne
In groep 7: Lieke en Romée
In groep 8: Karlijn en Femke
Op donderdag 29 november hielden we in de aula de grote finale
voor de kinderen uit groep 7 & 8 , de winnaar hiervan gaat onze
school regionaal vertegenwoordigen.
Nadat ze alle 4 prachtig hadden voorgelezen, de juryrapporten
werden ingevuld door de leerlingen was er een unanieme
beslissing over de winnares.
Dit is geworden: Karlijn.
Karlijn we wensen je nu al veel succes met de regionale
voorleeswedstrijd. Van harte gefeliciteerd!

Studiedag 6 december
Op donderdag 6 december hebben alle kinderen een vrije dag, zij kunnen dan nagenieten van het
sinterklaasfeest.
Het team van de Sterrenboog heeft die dag een studiedag. Verschillende collega’s geven inhoud aan
de dag.
We spreken over:
 Hoe we leren zichtbaar kunnen maken, we volgen hiervoor een training op andere dagen.






We onderzoeken of we aan een nieuwe rekenmethode toe zijn.
We horen de nieuwste ontwikkelingen over onze methode Alles in één.
We maken kennis met ict-middelen, office 365, Greenscreen, VR-bril, Quiver etc.
We bespreken hoe we de mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid bij onze
leerlingen kunnen vergroten.

Foto’s
Er zijn weer foto’s op de verschillende groepspagina’s en ‘algemeen’ geplaatst op onze website.
Bijvoorbeeld van het bezoek van rommelpiet en het project voeding.
U kunt ons ook volgen via facebook: de Sterrenboog
JANTJE BETON
WINNENDE LOTNUMMERS BEKEND!
Vandaag zijn onder toezicht van onze notaris
door Jori, een medewerker van het
Loterijteam, de winnende lotnummers
getrokken. Er zijn 3480 mensen die een prijs
hebben gewonnen. Sofie van Basisschool d'n
Heiakker in Deurne verkocht het winnende lot.
Zij wordt natuurlijk in het zonnetje gezet en
mag de hoofdprijs uitreiken. Deze basisschool
verkocht 751 lootjes en is al jaren een trouwe
deelnemer van De Kleine Jantje Beton Loterij.
Super tof!
Iedereen die een lootje heeft gekocht, kan
vanaf nu zien of op het persoonlijke
lotnummer een prijs is gevallen. Kijk dan op
de site van Jantje Beton

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

ouder-kindgesprekken facultatief
Sinterklaas
Studiedag leerlingen vrij
Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
Informatieavond verbouwing
Studiedag leerlingen vrij

