Sterrenboognieuws 31 januari 2019
Groep 1-2
Vorige week hebben we aangegeven dat we achter de schermen bezig zijn voor groep 1-2. In een
eerder SBN hebben we u te kennen gegeven dat we vanaf de voorjaarsvakantie de groep zullen
splitsen en dat er een extra leerkracht bij komt. Mede door de verbouwing hebben we er voor
gekozen wel een extra leerkracht in groep 1-2 aan te stellen maar de groep niet te splitsen. Dit doen
we om de volgende redenen:






Groep 1-2 gaat vanaf begin april naar de kapel van de Hassinkhof vanwege de verbouwing en
renovatie van ons gebouw. We hebben de beschikking over de kapel, het Jeugdhökske, de
toiletten en hebben een eigen ingang. We zijn de Hassinkhof dankbaar dat ze ons deze
ruimte ter beschikking stellen.
We denken op deze manier gevaarlijke situaties te voorkomen, denk aan busjes op het plein,
materialen die er staan, toiletten die ver van de lokalen zijn etc.
Het is nu niet nodig om kinderen te verdelen over twee groepen.
Kinderen die pas ingestroomd zijn hoeven niet opnieuw te wennen aan een nieuwe groep,
nieuwe juf én nieuwe omgeving.

Uitvoering





3 dagen per week komt Trudy Westendorp de groep versterken.
Voor de andere 2 dagen is er een interne vacature binnen Keender uitgegaan. Hierop is geen
reactie gekomen. Op het ogenblik zijn we buiten Keender op zoek naar een geschikte
kandidaat.
De leerlingen zullen per jaargroep instructie krijgen. Als er bijvoorbeeld een kringactiviteit is
wordt dit in twee groepen gedaan, bewegen kan in kleine groepen en het spelen en werken
kan ook apart.

We zijn er van overtuigd dat, door deze manier van werken met twee leerkrachten op een dag , alle
kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Mocht u na deze uitleg toch nog vragen of
opmerkingen hebben kom dan gerust langs.
Opening project Middeleeuwen
Afgelopen maandag was de opening van het nieuwe Alles in 1
project ‘Middeleeuwen’. Er kwam een echte stadsomroeper
om het nieuws te verkondigen!
Om de middeleeuwen helemaal tot leven te laten komen
willen we de ouders van de kinderen uit groep 5 t/m 8
uitnodigen om vrijdagmiddag 15 februari samen met hun
kind(eren) op de middeleeuwse markt van de Sterrenboog te
komen.
Exacte tijden volgen z.s.m.

Verkeersveiligheid
Afgelopen maandag avond tijdens de MR-vergadering hebben we onder andere de verkeersveiligheid
rondom school besproken. Er zijn door de gemeente palen geplaatst om automobilisten erop te
attenderen dat er een school in de buurt is en dat er dus kinderen kunnen oversteken. De ouders in
de oudergeleding van de MR gaven aan te merken dat er hard gereden wordt in de buurt van de
school, ook door ouders die hun kinderen ophalen of wegbrengen. Wilt u daarom letten op uw
snelheid? Tevens werd opgemerkt dat er weinig kinderen zijn die veiligheidshesjes dragen en dat er
kinderen zonder deugdelijke verlichting fietsen, ze zijn daardoor slecht zichtbaar in het verkeer.
Graag uw aandacht daarvoor.

In de aanbieding
Wij hebben kasten (zie foto) die we niet meer gebruiken, heeft er
iemand interesse? De kasten zijn 2.30 hoog, 1.20 breed en 0,35
diep. We hebben er zes. Bij interesse graag een mailtje naar
directie@desterrenboog.nl wilt u daar ook in aangeven wat u
voor de kasten zou willen betalen? Alle kleine beetjes helpen om
een prachtig gebouw te realiseren.

Verbouwing renovatie
Vorige week is er een ouderavond geweest, we
hebben de plannen voor onze verbouwing
gepresenteerd. Het was een druk bezochte avond en
het enthousiasme was groot. Aan het eind van de
avond kwamen verschillende mensen hun hulp
aanbieden en kwamen er ideeën over sponsoring.
Super die saamhorigheid!

Het aanbod voor hulp is voorgelegd aan Julia, de uitvoerder van de werkzaamheden. Zij staan er voor
open om werkzaamheden door handige ouders te laten doen. Om hulp te inventariseren willen we
graag weten wie er waarmee zou willen/ kunnen helpen.
Om dit aan te geven kunt u een mail sturen naar directie@desterrenboog.nl met daarin uw expertise
of een idee waar u aan mee zou willen helpen. Daarnaast zijn ideeën om extra geld bij elkaar te
brengen ook van harte welkom!

Bijzondere vondst achter de boekenkast
Elke week zijn we met ons team druk bezig
met opruimen. Dit kost tijd maar geeft ook
een mooi teamgevoel. Hoe leuk is het dan dat
je achter de boekenkast een bijzondere steen
ontdekt!

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Hieronder treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 aan, in dit rooster zijn nog geen
studiedagen of misschien wel een extra vakantieweek gepland, deze zijn op dit ogenblik nog niet
bekend.
Kermis
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

2 september tot 3 september
19 oktober tot 27 oktober
21 december tot 5 januari
22 februari tot 1 maart
13 april
27 april tot 8 mei
21 mei tot 22 mei
1 juni
18 juli tot 30 augustus

Data op een rij
11 februari:
14 februari:
15 februari:
18 februari:
20 februari:

adviesgesprekken groep 8: 15.00- 19.00 uur
adviesgesprekken groep 8: 15.00- 19.00 uur
middeleeuwse markt
Studiedag leerlingen vrij
Open dag

25 februari:
1 maart:
4 t/m 8 maart:

schoolfotograaf
Carnaval
Voorjaarsvakantie

Bijlage:
 De middeleeuwen
 Uitnodiging onder de Regenboog

