Sterrenboognieuws 18 april 2019
Ook wij doen dit jaar weer mee aan de Jantje Beton
actie. Van woensdag 22 mei tot en met
woensdag 5 juni kunnen de kinderen hun loten
verkopen. De helft van de opbrengst is voor het
goede doel, om zo kinderen de mogelijkheid te
bieden om te kunnen spelen. De andere helft van
de opbrengst mag de school zelf inzetten.

We wensen de kinderen veel succes met de verkoop.
SCHOOLVOETBAL
Afgelopen woensdag 10 april hebben maar liefst 8 teams van BS
De Sterrenboog mee gedaan aan het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi in Eibergen. Onder aanmoediging van
vele ouders, broertjes, zusjes en juffen hebben zij hun uiterste
best gedaan. Hierbij hadden ze het geluk allemaal goede
coaches te hebben. Na vele doelpunten, veel plezier én met een
aantal bekers keerden we aan het eind van de middag weer
terug naar Beltrum. De meiden van groep 8 wisten zelfs
kampioen te worden! Hiermee hebben ze zich geplaatst voor de
volgende ronde op 15 mei in Borculo. Gefeliciteerd meiden en
alvast veel succes! En alle chauffeurs, coaches en supporters:
hartstikke bedankt!

Verjaardagen onderbouw
Na de meivakantie zal er in de onderbouw wat veranderen met betrekking tot het vieren van de
verjaardagen van de kinderen.
In de groepen 1 en 2 zal de verjaardag gevierd worden om 9.45.
Voor groep 3 zal dit zijn om 10.00 uur.
Bij alle drie de groepen zijn de ouders welkom om de verjaardag met hun kind te komen vieren.

Afsluiting Nijntje Beweegdiploma 1 en 2
was een feest!!

Woensdag 17 april was het zover in sporthal de Sonders! Na een periode van ruim 20 lessen konden
alle leerlingen uit groep 1 en 2 aan vaders, moeders, opa’s en oma’s hun talenten en al het geleerde
laten zien. Dit jaar waren dat maar liefst 37 kinderen. Vol enthousiasme toonden de kinderen hun
balvaardigheid, klommen in het wandrek, lieten hun mooiste koprol zien en balanceerden vol trots
over een smal vlak. Kinderen uit groep 1 namen beweegdiploma 1 feestelijk in ontvangst en aan de
kinderen van groep 2 werd beweegdiploma 2 uitgereikt. We zijn er trots op dat alle jonge kinderen in
Beltrum op deze manier een goede motorische basis kunnen leggen. Zowel de Sterrenboog als Vios
Gym is voornemend om volgend jaar deze zelfde samenwerking aan te gaan zodat de nieuwe
groepen weer kunnen starten met het volgen van de lessen voor diploma 1 of 2.
Dit alles had niet gekund zonder de deskundige en enthousiaste begeleiding van Anny Helmers in
samenwerking met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Heel erg bedankt hiervoor! Evenals de
ouders die iedere week geholpen hebben met het meelopen en/of opzetten van de materialen.
Bedankt en tot volgend jaar!
Bestuur VIOS gym

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

Bijlage:
 Tiebreak tennis

Meivakantie
Luizencontrole
Praktijk verkeersexamen groep 7
Sterrenboogfeest + veiling
Schoolreisje
Pinkstervakantie
Studiedag leerlingen vrij

