Sterrenboognieuws 21 februari 2019
Aanmelding nieuwe leerlingen
We hebben een drukbezochte open dag gehad. Veel ouders kwamen met hun zoon of dochter de
school bekijken, ze werden vakkundig rondgeleid door Timme, Karlijn, Bella en Bas.
Om plannen te maken voor het komend schooljaar 2019-2020 is het voor ons van groot belang te
weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten. Heeft u uw kind nog niet opgegeven, dan willen
wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
Klik hier voor het aanmeldformulier. (ctrl+klik)
Alvast heel erg bedankt!

De ouder-kindgesprekken
De ouder-kindgesprekken in groep 1 t/m 7 worden gehouden op dinsdag 19 en woensdag 20 maart.
We beginnen in te plannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. De gesprekken duren 10 minuten.
Het is de bedoeling dat het een gesprek tussen leerling, ouder(s) en leerkracht is. Om deze reden
willen we u vragen geen broertjes of zusjes mee in het lokaal te nemen waar het gesprek plaats
vindt.
Mocht u op één van beide data niet kunnen dan kunt u dit aangeven vóór maandag 11 maart.
Hierna wordt de planning gemaakt en kunt u niet meer ruilen!
Verbouwing
Op maandag 25 maart gaat de verbouwing van onze school van start. Als alles volgens planning
verloopt dan kunnen we in het nieuwe schooljaar in ons nieuwe gebouw beginnen. Op dinsdag 12
maart gaan we de eerste groepen verhuizen. Groep 1-2 gaat vanaf die tijd naar de kapel, groep 8 en
groep 3 gaan naar het handvaardigheidslokaal en het alles in één lokaal. We hebben dan nog een
volle week om de onderbouwvleugel bouw klaar te maken. Mocht u zich nog op willen geven voor
hulp dit kan bij j.vrielink@desterrenboog.nl
Heeft u de presentatie gemist? Elke dag draait de presentatie op het scherm aan de kant van de
onderbouw. Loop gerust binnen om te kijken.
Sterrenboogfeest
De datum van het Sterrenboogfeest is vanwege de bouwwerkzaamheden verzet. Het
Sterrenboogfeest is op vrijdag 24 mei 2019. Schrijf het in uw agenda!
OPROEP NL-DOET
Op vrijdag 15 maart is NL-Doet. Wij gaan deze dag gebruiken om de school klaar te maken voor de
aanstaande verbouwing. Ook uw hulp kunnen we hier goed bij gebruiken. Van 10 uur tot 12:30 uur
nodigen we jullie uit om samen met ons te klussen.
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom onder verantwoordelijkheid van de ouders.
Om 12:30 uur sluiten we de dag dan af met koffie en broodjes. Opgeven kan via
d.ratering@desterrenboog.nl.
Wij hopen op zoveel mogelijk opgaves zodat we een flinke slag kunnen slaan voor onze verbouwing.

Carnaval 2019
Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 1 maart is het weer zover. Het jaarlijkse carnavalsfeest op de Sterrenboog. Deze dag mag uw
kind verkleed naar school. Deze dag gaan we feest vieren samen met carnavalsvereniging ‘de
belhamels’. In de grote pauze wordt er gezorgd voor broodjes knakworst en ranja. In de kleine pauze
moeten de kinderen zelf voor eten en drinken zorgen.
Hieronder een korte beschrijving van de dag:









Starten in de klas.
Oefenen samen met de belhamels voor de optredens.
Kleine pauze.
Optredens in de aula.
Grote pauze met broodjes knakworst en ranja.
Activiteiten in de klas.
Afsluiting met hossen in de aula.
14:15 uur  school uit en vakantie vieren

We hopen dat iedereen zo mooi mogelijk verkleed gaat en dat het een geweldige dag wordt.
Met carnavalsgroeten,
De werkgroep
Foto’s en filmpjes middeleeuwse markt
Op de website staan foto’s en filmpjes van de middeleeuwse markt afgelopen vrijdag.

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

schoolfotograaf
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Rapport
Staking/NL-doet 10.00-13.00
Ouder-kind gesprekken
Studiedag (lln vrij)
Koningsspelen

Bijlage:



Paaseieren actie van de speeltuin
Workshop

