Sterrenboognieuws 7 februari 2019
Sneeuwpop
Vorige week is het een aantal leerlingen gelukt om van het kleine
beetje sneeuw toch nog een sneeuwpop te maken. Detail: de neus is
een patatje.

Voorleeswedstrijd
Op zaterdag 2 februari heeft een Karlijn Heutinck uit groep 8
meegedaan met de Nationale voorleeswedstrijd in de Bibliotheek
in Eibergen.
Karlijn heeft het super goed gedaan en we zijn dan ook erg trots
op haar.

Bijdrage ouderraad en continurooster
De tweede helft van het schooljaar loopt al weer, zoals afgesproken wordt in februari het tweede
deel van de bijdrage voor de ouderraad en het continurooster geïnd. Zoals bekend is de bijdrage voor
de ouderraad € 42,50 per kind en de bijdrage voor de opvang van het continurooster € 45,00 per kind
per jaar. In overleg met de directie, MR en OR gebeurt het innen hiervan in twee termijnen van
€ 43.75 per kind. De eerste deel van de bijdrage is geïnd in oktober en nu in februari zal het tweede
deel van de bijdrage geïnd gaan worden. Wij hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Namens de ouderraad,
Hugo te Woerd penningmeester
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 op vrijdagmiddag 15 februari 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.

Hallo kinderen en ouders/verzorgers,
In de Eucharistieviering van Zondag 17 februari om 10.30 uur komen de communicanten uit
Lievelde, Beltrum en Groenlo samen in de St. Calixtus basiliek te Groenlo om zich voor te stellen aan
de geloofsgemeenschap onder leiding van Pastor den Hartog en
Pastor Roetgerink. Music4kids zal samen met Vocales voor een
muzikale omlijsting zorgen.
Deze viering is een onderdeel van hun voorbereiding op het
ontvangen
van de 1e Heilige Communie op 19 mei.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag in het onderwijs. Deze staking treft niet alleen
het basisonderwijs, maar ook middelbaar onderwijs en het vervolg onderwijs. Deze staking is een
gevolg op het lerarentekort. Overal in het land worden klassen naar huis gestuurd omdat er kort
gezegd gewoon geen leraren zijn. En de verwachting is dat het alleen maar erger wordt de komende
tijd.
Ook wij hebben besloten deze dag te staken om zo kenbaar te maken dat het lerarentekort een groot
probleem vormt. Dus geven wij deze dag geen les en is de school voor de kinderen gesloten.
Op vrijdag 15 maart is NL doet. Deze willen wij graag door laten gaan. 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. 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.
Verdere informatie over NL doet volgt in het SBN.
Met vriendelijke groet,
Team de Sterrenboog

Groep 1 en 2 hebben vorige week vrijdag het thema “Kunst” afgesloten met een mooie voorstelling!
Veel ouders, opa’s en oma’s, oppas, leerlingen etc zijn onze werkstukken komen bewonderen.
Bedankt voor jullie belangstelling!

Vanaf afgelopen maandag werken we aan het thema “Gezondheid”.
We hebben een ziekenhuishoek gemaakt en een apotheek, we gaan meten of we al
goed gegroeid zijn en we leren nog meer over gezondheid en ziek zijn.
Heeft u nog spullen die met het thema te maken hebben dan mogen de kinderen dit
wel meenemen naar school

Voor de kerstvakantie hebben we met de hele school speelgoed verzameld.
Dit speelgoed is naar stichting Dominika gegaan, zij hebben het naar een weeshuis in Hongarije
gebracht.
Afgelopen week kreeg ik een bericht dat de spullen waren aangekomen en ze heel veel kinderen blij
hebben gemaakt.

Namens stichting Dominika; heel erg bedankt!
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