Sterrenboognieuws 11 april 2019
Groepsindeling 2019-2020
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuw schooljaar. Een onderdeel daarvan is
het indelen van de groepen voor volgend jaar. We zijn er na heel wat gepuzzel uit.
We starten volgend jaar met een groep 1-2, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8. Groep 1-2 zal op een gegeven moment
gesplitst worden of extra ondersteuning krijgen. Om zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen hoe groot
groep 1-2 gedurende het jaar wordt is het van belang de aanmeldingen zo compleet mogelijk te
hebben. Mocht u nog kinderen weten die mogelijk naar onze school gaan, vraag hen dan zich aan te
melden.

We hebben al veel reacties binnen gekregen via de mail, maar krijgen ook veel vragen zoals, wat kun
je nu veilen? Wat is precies de bedoeling?
De veiling wordt onderverdeeld in 2 a 3 rondes.
We hebben diverse categorieën waarbij er materialen of diensten
ingediend kunnen worden.
We hebben een diensten ronde, wat wordt daar o.a. in geveild?

-

- Cadeaubonnen Vel-Ari / kind knippen
- Serenade medemogelijk gemaakt door Concordia
Tuinontwerp mede mogelijk gemaakt door Ten Have tuincreaties
- Oppas avond verzorgd door Juf Nicole en Juf Ingrid

We hebben een materialen ronde, wat wordt daar o.a. in geveild?
- Vogeldrinkschaal aangeboden door Creastone unieke tuinelementen
- Tuin beregeningspomp met 20 L voorraadtank mede mogelijk gemaakt door Pompen
Techniek Nederland
- Vaste planten voor in de tuin mede mogelijk gemaakt door Ten Have tuincreaties
- Koffiezet apparaat mede mogelijk gemaakt door Paul Ribbers
- Bistrosetje voor in de tuin

De kinderen van de Sterrenboog worden er ook bij betrokken, zij gaan op school brainstormen om
allerlei diensten te bedenken om te veilen. Te denken valt aan:
-

Auto wassen
Tuin schoffelen

U als ouder kunt ook wat veilen, allerlei materialen en diensten zijn welkom!
(de materialen graag in goede staat)
Benader ook de sportvereniging etc. ook zij kunnen misschien een leuke VIP dag aan bieden, of
hebben nog bruikbare materialen om te veilen etc.
Alle opbrengsten komen te goede aan de boomhut
en de prullenbakken voor de afvalscheiding!
Groeten de werkgroep, Sponsoring verbouwing Sterrenboog
je kunt mailen naar: or@desterrenboog.nl
Verkeersexamen groep 7
Hiep hiep hoera,
De kinderen van groep 7 hebben hun theorie van het
verkeersexamen achter de rug. Het waren soms best lastige
vragen. Op de foto zien jullie een voorbeeld.
In mei gaan we in Groenlo ons praktijkexamen doen. Of we
allemaal geslaagd zijn, zullen we nog laten weten.
Groeten groep 7.

Data op een rij
12 april:
17 april:
16 en 17 april:
18 april:
19 april t/m 3 mei:
7 mei:
8 mei:
24 mei:
6 juni:
10 t/m 14 juni:
17 juni:

Koningsspelen
Feestelijke afsluiting Nijntje beweegdiploma, ouders zijn welkom!
Cito groep 8
Vervoersmarkt 13.00-14.00
Meivakantie
Luizencontrole
Praktijk verkeersexamen groep 7
Sterrenboogfeest + veiling
Schoolreisje
Pinkstervakantie
Studiedag leerlingen vrij

Bijlage:
 Opening speeltuin
 Uitnodiging Palmpasen viering
 Uitnodiging vriendinnenmiddag
 Flyer meivakantie Winterwijk Borculo

