Sterrenboognieuws 14 februari 2019
Middeleeuwse markt groep 5 t/m 8
We nodigen alle ouders van kinderen uit de groepen 5 t/m 8 uit om samen met de kinderen van
groep 5 t/m 8 om morgen op onze middeleeuwse markt te komen. We zullen diverse ambachten
laten zien, er zijn verschillende activiteiten te doen en u kunt zien waar we tijdens het project zoal
mee bezig zijn. Iedereen is welkom vanaf 12.45. Om 14.00 sluiten we de middag gezamenlijk af met
een mooie demonstratie.

Studiedag
Maandag 18 februari hebben de leerlingen vrij. Wij hebben die dag een studiedag. Het thema is
Leren zichtbaar maken. Visible Learning is ontwikkeld door professor John Hattie
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.

Dit programma helpt ons scherp te krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren van
leerlingen.
Visible Learning Plus wordt succesvol toegepast in 24 landen.

Leerkracht voor groep 1-2
In een vorige nieuwsbrief stond vermeld hoe het er na de voorjaarsvakantie uit komt te zien voor
groep 1-2. Er werd toen nog gezocht naar een leerkracht. We zijn blij u te kunnen melden dat we
Anouk Groot Kormelink bereid hebben gevonden om vanaf 3 april op de woensdag en de vrijdag in
groep 1-2 te werken. Anouk heeft tot die tijd nog een andere baan, daarom zal vanaf de
voorjaarsvakantie tot aan 3 april een oplossing gezocht worden. Marion zal een aantal dagen extra
werken, voor de dagen die dan nog overblijven zal vervanging geregeld worden.

Verbouwing en renovatie
Vandaag hebben we weer gesprekken gehad met Julia, degene die de bouw gaat doen. We hebben
een begroting gekregen waar een aantal zaken in staan die we eventueel ook met ouders zouden
kunnen doen. Naar aanleiding van de vorige oproep hebben al verschillende mensen hulp
aangeboden. Daarvoor onze hartelijke dank.
De werkzaamheden waarbij we ouderhulp bij kunnen gebruiken zijn:



Verwijderen van de vouwwanden in de aula
Verwijderen van de keukenblokjes in de lokalen








Demonteren van dingen die aan de wanden hangen
Bestaande deuren inkorten en opnieuw afhangen
Het demonteren van tussendeuren en kozijnen van de lokalen
3 wandjes stucen
Bestaande vloeren verwijderen
Het schuren en lakken van meubilair

Volgende week hopen we een planning te hebben waarop aangegeven staat wanneer de
verschillende werkzaamheden plaats vinden.
Mocht u iets voor ons willen betekenen dan horen we het graag. Ook handige opa’s, oma’s ,buren,
kennissen zijn van harte welkom! U kunt een mail sturen naar j.vrielink@desterrenboog.nl

BELTRUMSE ONDERNEMERS SCHENKEN SCHOOLSHIRTS

Basisschool “de Sterrenboog” uit Beltrum heeft van enkele Beltrumse ondernemers
nieuwe schoolshirts geschonken gekregen. Deze shirt worden onder ander gebruikt
voor sport evenementen, schoolreisjes etc. Wij danken Autobedrijf Nijhuis, BELTIM,
Bike Totaal Hofstede, B.M.B., Dute Concordia, Geveltechniek Beltrum, Gewoon Doen
Gezondheidscoach, ten Have Tuincreaties, JOOST installeert, de Knipschuur,
Klompenfabriek Nijhuis, Loonbedrijf Groot Zevert, Schilderinck Varkens B.V.,
Schildersbedrijf te Morsche, VEL-ARI Haarmode voor hun bijdrage.

Spelletjesmiddag georganiseerd
Op vrijdagmiddag 22 februari houdt groep 7 een spelletjesmiddag voor genodigden/ouderen, met
wat lekkers. Dit naar aanleiding van de prijs die is gewonnen door Bo, geschonken vanuit het
Noaberfonds. We zullen t.z.t. vermelden hoe dit is verlopen.
Groep 7

Schoolfoto’s
Foto Koch komt maandag 25 februari de schoolfoto’s maken.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Dit betekent dat uw kind na
het maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een
uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U
plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf
een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen
weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het karakter
van het kind kiezen de fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer,
open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke foto’s op. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen deze dag
een knuffel meenemen.
Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of
pakketten u wilt bestellen. Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt,
zijn de verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent Foto
Koch € 3,00 aan verzendkosten. Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ook wanneer u
verder geen foto’s bestelt.
Er hangt een inschrijflijst bij de ingang van de kleuters waarop u zich kunt inschrijven voor een
broertjes/zusjes foto die niet bij ons op school zitten. Dit om een indicatie te krijgen hoeveel tijd wij
moeten inschatten voor het maken van de foto. Mailen mag ook naar directie@desterrenboog.nl
Deze wordt direct om 8.00 uur gemaakt.
Onder schooltijd worden er foto’s gemaakt van de gezinnen waarop alle broertjes en zusje staan die
op school zitten. Omdat het schema strak gepland is en het mogelijk is dat wij het toch niet binnen
de tijd kunnen redden kan het zijn dat de kinderen deze dag iets later uit school. Wij vragen om uw
begrip.

Data op een rij
15 februari:
18 februari:
20 februari:
25 februari:
1 maart:
4 t/m 8 maart:
12 maart:
14 maart:
15 maart:
19 en 20 maart:
11 april:
12 april:

Middeleeuwse markt
Studiedag leerlingen vrij
Open dag
schoolfotograaf
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Rapport
Staking
Ouder-kind gesprekken
Studiedag (lln vrij)
Koningsspelen

Bijlage:
 Uniek vakantieaanbod braingame

