Sterrenboognieuws 28 maart 2019

Tulpenactie
Allemaal hartstikke bedankt voor het (ver)kopen
van de bossen tulpen.
Woensdagmiddag 3 april (tussen 14.00 – 17.00 uur)
kunnen de bestelde bossen tulpen en de
bestelformulieren opgehaald worden op het pad aan de
kant van groep 4 , 6 en 8.

Hoofdluis
Van een van de ouders kwam er bericht dar er hoofdluis is op het Belhameltje.
Wilt u uw kinderen goed blijven controleren? Mocht u hoofdluis constateren, graag melden bij de
leerkracht.

Palmpasen
Dit jaar wordt het versieren van de palmpasenstokken niet
meer via school georganiseerd. In de bijlage vindt u een
uitnodiging voor het maken van de palmpasenstokken op
zaterdagmiddag 13 april.

Veiling Sterrenboogfeest
Tijdens ons jaarlijks schoolfeest (24 mei) zal er dit jaar een groots opgezette veiling plaatsvinden.
We zijn hiervoor heel hard op zoek naar zoveel mogelijk veilingitems die ondernemers, verenigingen
e/o gezinnen kosteloos beschikbaar zouden willen stellen. Alle ingebrachte items zullen tijdens het
feest door enthousiaste veilingmeesters geveild worden en de bijdrage… komt natuurlijk ten goede
aan de verbouw en inrichting van onze mooie school.
Hoe kunt u deelnemen?
Stuur vóór 15 april een mail naar or@desterrenboog.nl
Vermeld daarin uw (bedrijfs/verenigings-)naam + uw telefoonnummer

Vermeld wat u héél graag inbrengt en wat de waarde van dit item is
We zullen na 15 april contact met u opnemen om e.e.a. af te stemmen
Delen van dit bericht wordt erg op prijs gesteld!

Koningsspelen 2019 op de Sterrenboog
Op vrijdag 12 april zijn de landelijke koningsspelen. Op die dag gaan alle leerlingen van de
Sterrenboog sporten. Omdat deze dag ter ere van de verjaardag van onze koning is, vragen we of
iedereen zoveel mogelijk gekleed wil gaan in de kleuren van Nederland: rood-wit-blauw, oranje.
We starten om 8.30 uur met het koningsontbijt. Hiervoor nemen de kinderen zelf een bord, beker en
bestek mee. De kinderen van groep 3 ontbijten bij de kinderen van groep 1/2 in de Hassinkhof. Zij
komen niet op de Sterrenboog.
De sportdag voor de groepen 1-2-3 is bij de speeltuin. De sportdag voor de groepen 4-5-6-7-8 is op
de velden van VIOS.
Wij hopen dat het een supergezellige dag gaat worden.
In het SBN van volgende week leest u alle belangrijke info.
Met vriendelijke groet: de werkgroep koninsspelen.

Aan alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2,

Zoals jullie weten hebben de kinderen de afgelopen periode op de woensdagen hard geoefend voor
het Nijntje beweegdiploma. De periode van 20 weken nadert zijn einde en daarom is het tijd voor de
feestelijke afsluiting!
De kinderen zullen dan vol trots laten zien wat ze allemaal hebben geoefend en geleerd.
Bij deze willen we alle ouders uitnodigen voor de feestelijke afsluiting op:
Woensdag 17 april 2019
Tijd: 11.00-11.45 uur
Sporthal ‘de Sonders’

Mocht je als ouder zelf niet kunnen dan is iemand anders natuurlijk ook van harte welkom te komen
kijken deze ochtend!
In verband met foto’s die er gemaakt gaan worden vragen we om alle kinderen
17 april te laten gymmen in gymkleding.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Juf Marion, juf Anny
Bestuur Vios gym

Data op een rij
29 maart:
3 april:
10 april:
11 april:
12 april:
17 april:
16 en 17 april:
18 april:
19 april t/m 3 mei:
6 mei:

Inloopspreekuur GGD verpleegkundig Maud Wassenaar: 13.15-14.15
Tulpen ophalen tussen 14.00 uur en 17.00 uur
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Studiedag (lln vrij)
Koningsspelen
Feestelijke afsluiting Nijntje beweegdiploma, ouders zijn welkom!
Cito groep 8
Vervoersmarkt 13.00-14.00
Meivakantie
Luizencontrole

8 mei:
24 mei:

Praktijk verkeersexamen groep 7
Sterrenboogfeest +veiling

Bijlage:
-uitnodiging palmpasenstokken versieren

