Sterrenboognieuws 28 februari 2019
Aanmelding nieuwe leerlingen
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!
Tulpenactie
Zoals jullie allemaal weten zal er eind maart begonnen worden met de verbouwing van ons
schoolgebouw. Het gaat fantastisch worden, maar om alles te realiseren hebben we extra geld nodig!

In ons schoolgebouw zouden wij graag bovenstaande mooie boomhut willen plaatsen. Ook willen wij
graag een netjes afgewerkt afvalsysteem plaatsen, zodat we bewuster afval kunnen gaan scheiden én
we geen losse prullenbakken meer nodig hebben.

Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Om dit te bereiken hebben we als werkgroep een aantal
acties opgezet en de eerste daarvan is de tulpenactie van “Bloemen uit Corle”.
Opzet van de actie
Alle leerlingen van BS De Sterrenboog verkopen zoveel mogelijk bossen tulpen aan familie, buren,
bekenden, enz.
De kinderen krijgen donderdag 14 maart een lijst mee naar huis waarop de bestellingen geplaatst
kunnen worden. Deze lijsten en het geld zijn uiterlijk vrijdag 22 maart weer ingeleverd op school. Er
wordt dus meteen contant afgerekend. De bossen tulpen kosten € 3,50 per stuk.

Afhalen bossen tulpen:
Op woensdagmiddag 3 april van 14.00 – 17.00 uur kunnen de kinderen (evt. met behulp van de
ouders) de bestelde bossen op komen halen op het schoolplein bij het Kulturhuus. Deze bossen
kunnen dan daarna door de kinderen afgeleverd worden bij de bestellers.
Wij hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke deelname!
Werkgroep ‘Sponsoring verbouwing Sterrenboog’
Oproep Vervoersmarkt
Op donderdagmiddag 18 april van 13.00 tot 14.00 willen we ons
volgende Alles-in-1 project ‘Vervoer en Verkeer’ afsluiten met een
vervoersmarkt.
Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen met een (bijzonder) voertuig.
Te denken valt aan oldtimers, vrachtwagens, landbouwvoertuigen,
tandem of andere bijzonder fietsen, lastdieren, ambulance,
brandweerauto, politieauto, motoren, kart, boot, quad enz.
Bent of kent u mensen met een bijzonder voertuig en wilt u
meewerken aan onze vervoersmarkt?
Stuur een mail naar t.miedema@desterrenboog.nl

Groep 1-2
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen komt Anouk Groot Kormelink twee dagen in groep 1-2
werken. Zij kan echter pas vanaf 1 april. De vaste leerkrachten zijn bereid gevonden om tot die tijd bij
te springen. Hierdoor ontstaat de bezetting zichtbaar in onderstaande tabel.
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart
Maandag 25 maart
Dinsdag 26 maart
Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart
Vrijdag 29 maart

Marion en Trudy
Marion en Claudette
Marion en Trudy
Claudette en Trudy
staking
Marion en Trudy
Marion en Trudy
Marion en vervanger
Claudette en Trudy
Claudette en Marion
Marion en Trudy
Marion en Claudette
Marion en Trudy
Claudette en Trudy
Claudette en Marion

Spelletjesmiddag voor opa’s en oma’s in groep 7
Het idee van Bo Kleijn om een spelletjesmiddag
te organiseren en daarvoor 100 euro te winnen
van het Noaberfonds, heeft op vrijdagmiddag
22 februari geleid tot een hele gezellige
middag.
De kinderen van groep 7 waren al dagen in de
weer om spelletjes te regelen. Cakes te
bakken, boodschappen halen en uitnodigingen
te maken.
Op vrijdagmiddag werden de plakken cake en
kruidkoek gesneden, de slagroom stond klaar
en de verse aardbeien ook. De mensen
stroomden binnen en ze werden voorzien van dit lekkers met koffie en thee. De 1e spelletjesronde
volgde en er werd meegedaan met de: bingo, het jeu-de-boule spel, rummikubben, memory of mens
erger je niet. Tijdens de pauze stond er opnieuw drinken klaar met een hapje erbij. Er waren
verschillende optredens. Na de 2e spelletjesronde kwamen we nog even in de klas bij elkaar om
iedereen te bedanken en uit te spreken dat het een fijne middag is geweest voor jong en oud.
Voldaan en trots ruimden de kinderen de laatste dingen op en konden we terug kijken op een goede
middag.

De ouder-kindgesprekken
De ouder-kindgesprekken in groep 1 t/m 7 worden gehouden op dinsdag 19 maart 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!
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.

Kindercarnaval met CV De Belhamels

Op dinsdag 5 maart vieren we het jaarlijkse kindercarnaval met natuurlijk de onthulling van het
nieuwe jeugdprinsenpaar. Wie o wie zal er komend jaar over de jeugd van Beltrum regeren? Tijdens
deze middag nemen we ook afscheid van het huidige jeugdprinsenpaar en natuurlijk het jaarlijkse
hoogtepunt: taart gooien op Prins Hans de 2e en Adjudant Ronald.

Let op: kindercarnaval begint dit jaar net als andere jaren om 13:30. We beginnen dit jaar niet bij
Spilman maar bij de Sporthal aan de Avesterweg. Het programma eindigt om 16:30. Dit is wel weer
bij Spilman. Willen de carnavalisten onder ons daarom ook gymschoenen meenemen dit jaar. Leef jij
je dit jaar uit op het confettikanon, de stormbaan of de trampoline? Kom dan gezellig met ons
carnaval vieren!:) Uiteraard is ook Valse Loch weer aanwezig voor de nodige vrolijke muziek.

Wij hebben er al heel veel zin aan en zien jullie dan ook graag op dinsdag 5 maart.

Luizencontrole
Dinsdag 12 maart is er weer een luizencontrole.
De kinderen graag zonder gel of moeilijke kapsels naar school.

Te koop wegens verbouwing
Te koop (het geld komt ten goede aan de verbouwing). Heeft u interesse neem contact op met
d.ratering@desterrenboog.nl
Graag vermelden waar het om gaat.

Schuifdeurkasten nog 4 stuks

Vergadertafel met 15 stoelen

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

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

Carnaval
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Rapport
Staking/NL-doet 10.00-13.00
Ouder-kind gesprekken
Start verbouwing
Inloopspreekuur GGD verpleegkundig Maud Wassenaar: 13.15-14.15
Studiedag (lln vrij)
Koningsspelen

Bijlage: Flyer Vlinderhofje

