Sterrenboognieuws 20 december 2018

Op naar een heel mooi 2019
Zo aan het eind van het jaar is het tijd om terug te kijken op het jaar 2018 en onze blik te richten op
het nieuwe jaar.
We kunnen terugkijken op een heel mooi jaar. Ook dit jaar zijn we telkens bezig geweest om ons
onderwijs te verbeteren. De start met het trainingsprogramma Leren Zichtbaar Maken helpt ons
daarbij.
Vanuit onze kernwaarden en visie hebben we in samenwerking met bureau Feel een prachtig plan
ontwikkeld om ons gebouw aan te passen aan deze tijd. Het was nog even spannend of alles goed
gekeurd zou worden maar we weten nu dat we écht mogen starten. Afgelopen maandag is dan ook
het eerste gesprek geweest met de uitvoerende partij over de praktisch zaken. Op de foto ziet u het
team met op de achtergrond het nieuwe interieur. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte
uitgenodigd op 22 januari, we presenteren u dan graag onze plannen.
Vooruitkijkend op het nieuwe jaar hoop ik op een voortzetting van de mooie dingen van het
afgelopen jaar.
Allemaal prettige feestdagen en alle goeds voor een stralend 2019!
Hartelijke groet,
Marie-José Koster

Speelgoed voor het goede doel!
De afgelopen weken hebben we met zijn allen al heel wat mooi speelgoed verzameld.
Bedankt daarvoor, daar kunnen we heel veel kinderen blij mee maken!

Het idee was om het speelgoed te doneren aan de Speelgoedbank, maar door een miscommunicatie
binnen hun organisatie kunnen zij momenteel het speelgoed niet aannemen (geen ruimte,
herinrichting winkel etc.).
We hebben er als school voor gekozen om het dan te doneren aan Stichting Dominika. Zij geven het
speelgoed aan kindertehuizen en arme gezinnen in Hongarije. Zo krijgt het speelgoed toch een goed
plekje.
Sorry voor de verwarring, maar we hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

STICHTING DOMINIKA
HULP AAN DE ARMSTEN IN HONGARIJE

/

WWW.STICHTINGDOMINIKA.NL

Luizencontrole
Tijdens de her controle vorige week zijn er nog luizen geconstateerd, wilt u uw kind(eren)
goed blijven controleren? Dinsdag 8 januari is er weer een luizencontrole.
De kinderen graag zonder gel of moeilijke kapsels naar school.
We hopen 2019 luisvrij te kunnen starten!

Leren zichtbaar maken
Dit schooljaar is het team gestart met het trainingsprogramma van Leren zichtbaar maken.
Voor scholen heeft professor Hattie het trainingsprogramma Visible Learning ontwikkeld. De focus
ligt op:





het leren van de leerling
de impact van de leraar op het leren
manier om de impact te vergroten
continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de
leerling.

Kim Lurvink en Ingrid Papen vormen samen het kernteam. Zij hebben de opdracht gekregen om een
nulmeting te doen binnen de school over de zichtbaar lerende leerling. Hiervoor worden video
opnames per klas van 2 leerlingen gemaakt waarin deze leerlingen vragen krijgen over het leren op
school. De beelden worden intern gebruikt.

Mocht u bezwaar hebben tegen het filmen van uw kind dat kunt u dit kenbaar maken voor 7 januari
door een mail te sturen naar i.papen@desterrenboog.nl

FIJNE KERSTVAKANTIE!

Foute kersttruien/mutsen dag!

Familieviering 24 december 18.30uur
Thema: Elke dag een beetje Kerst
Op 24 december om 18.30uur is er in de Beltrumse kerk
een familieviering met medewerking van Fif-teen,
kinderen van ‘de Sterrenboog’ en
het jeugdorkest van Concordia.

Tijdens deze viering kijken en luisteren we naar een spannend kerstverhaal, mooie gebeden,
prachtige muziek en sfeervolle liederen, gezongen door Fif-teen
en door kinderen van de basisschool.
We wensen iedereen een goede voorbereiding
op het Kerstfeest
en tot ziens op 24 dec. om 18.30uur in onze kerk.
De werkgroep
Data op een rij
24 dec. t/m 4 jan:
7 januari
8 januari:
22 januari:
25 januari:
18 februari:
20 februari:
1 maart:
4 t/m 8 maart:

Kerstvakantie
koffiedrinken met de ouderraad vanaf 8.30 uur
Luizencontrole
Informatieavond verbouwing
Studiedag leerlingen vrij
Studiedag leerlingen vrij
open dag
Carnaval
Voorjaarsvakantie

Bijlage:
 info brief gym groep 2 t/m 8
 info sportuur jongeren
 persbericht sportuur
 Kanjers-jeugd clinic

