Sterrenboognieuws 16 mei 2019
Nog 1 weekje wachten en dan is het weer zover: Het STERRENBOOGFEEST komt eraan.
Naast de veiling, waarover al heel veel verteld is, is er nog veel meer te doen:
• Springkussens
• Schminken
• Penalty schieten
• Stormbaan
• enz
En natuurlijk zal er ook weer van allerlei lekkers te koop worden aangeboden.
Er wordt weer gewerkt met consumptiebonnen die voor €2,50 of €5,00 te koop worden aangeboden.
De locatie is dit jaar: het schoolplein naast het Kulturhuus, het plein voor de Hassinkhof en in school
de gang tot aan de oude keuken.
We hopen uiteraard op mooi weer en zien jullie graag op vrijdag 24 mei van 18:00 tot 21:00 uur.

Waar kunt u op bieden tijdens de Sterrenboogveiling van 24 mei:
Wat wordt er geveild?

Aangeboden door:

1.Koffiezetapparaat
2. Salontafel
3. Metalen Brievenbus
4. Teennagels lakken voor kinderen
5. Knipbeurt voor kinderen
6. Dinerbon
7. Teennagels lakken voor kinderen
8. Complete pendellamp met grote glazenkap
9. Koelkast op stroom die je makkelijk kunt
verplaatsen omdat er wielen onder zitten.
Is in de vorm van een olievat van 60 liter.
10. 1x consult bij gezondheidscoach Chantal
Papen
11. 2 tuinstoelen en tafeltje + 2 kussens
12. Dubbele Pendellamp zonder kappen
13. Knipbeurt voor kinderen
14. 1x consult bij gezondheidscoach Chantal
Papen
15. Boodschappentas
16. Kinderbox
17. Witte ikea tafel(nieuw)
afmetingen: 185 x 91
18. BBQ-pakket voor 5 personen all-inclusief
19. Vogeldrinkschaal
20. Boodschappentas

Paul Ribbers
Knipschuur
Paul Ribbers
De lavendel; pedicure & manicure
Vel-Ari Kapper
Spilman
De lavendel; pedicure & manicure
Tegenbosch Juridisch Advies
Autobedrijf Nijhuis

Gewoon Doen
Paul Ribbers
Tegenbosch Juridisch Advies
Vel-Ari Kapper
Gewoon Doen
Coop
Paul Ribbers
Paul Ribbers
Slagerij Kastelein
Creastone
Coop

21. Een activiteit naar keuze voor de buurt,
vrienden, wagenbouw, voetbalelftal etc.
(activiteit van minimaal 1,5 uur exclusief
Voorbereiding en opruimen).
22. Overall; geurvrij de stallen in!
23. Een coaching gesprek voor 1 persoon
24. Fotoshoot voor het hele gezin, voor 1 paar
ouders en hun kinderen.
( In overleg wordt afgesproken waar de
shoot plaats gaat vinden en of er speciale
wensen zijn. Foto’s worden uitgezocht en
bewerkt; digitaal aangeleverd)
25. Een coaching gesprek voor 1 persoon
26. 1x jeugdlidmaatschap gym
27. Serenade aandragen voor iemand
( In overleg wordt er een datum en tijd
afgesproken)
28. Betonmolen & stenenkruiwagen
29. Interieuradvies aan huis
In dit uur bespreken we de woonwensen
en kunnen we kijken naar de toepassing van
kleur, tips over het toevoegen of weglaten
van elementen of de indeling van de ruimte
bekijken.
30. Kermis pretpakket
( In dit pakket zit een dagkaart voor
Lunapark munten, voor de botsauto’s en
de bank.)
31. Brandhout, tuinhout, houten pilaren om
bloempotten op te zetten etc. Alles kan
naar wens en in overleg uitgezocht worden.
32. Tuinontwerp / schets
33. 24 diverse vaste planten voor in de tuin
34. 1 schilder voor 1 dag inclusief materiaal
35. Tuin-beregening pomp met 1 pk.
compleet 20 liter voorraadtank.
Deze pomp is voorzien van een
automatische start/stop en is dus ideaal
Voor de beregening van uw tuin
pomp is geschikt voor 2 sproeiers
36. Koelkast met glazen deur b x d x h
59 x 61 x 188

MB (Mooi Bekeken)
Michel Ballast

Happy Workwear
Wik Advies Groep
Stefan Baks Fotografie

Wik Advies Groep
Vios Gym
Concordia Muziek Vereniging

Tegenbosch Juridisch Advies
YR interieur Concept

Stichting Volksfeest Beltrum

Houtzagerij Groot Zevert

Ten Have tuincreaties
Ten Have tuincreaties
Te Morsche Schildersbedrijf
Pompen Techniek Nederland

Veld Koeltechniek

Herinnering

Nog heel even en dan begint de Jantje Beton actie. Van woensdag 22 mei tot en met maandag 3 juni
gaan de kinderen van groep 6 t/m 8 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.
Omdat 5 juni alles opgestuurd dient te worden is het prettig de boekjes al eerder mee naar school te
nemen en
in te leveren: MAANDAG 3 juni .
Alvast bedankt.
Beste ouders,
Binnenkort starten wij met groep 5 t/m 8 aan het project mensen. Hiervoor zouden we graag op
woensdagmiddag 19 juni en donderdagmiddag 20 juni workshops willen aanbieden aan de kinderen
over diverse onderwerpen.
Zijn er ouders/ bekenden die een presentatie/ workshop van ongeveer 30/45 minuten willen
verzorgen over een beroep dat te maken heeft met mensen?
Graag dan even een mailtje aan j.vrielink@keender.nl.
Alvast vriendelijk bedankt,

Team de Sterrenboog

GGD verpleegkundige langdurig afwezig.
Onze vaste GGD verpleegkundige Maud Wassenaar is helaas voor langere tijd afwezig. Hierdoor zijn
de leerlingen van groep 2 niet opgeroepen voor de controles van de GDD in mei. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen de controles in september worden gepland. Ouders krijgen t.z.t. een oproep
thuis.
Mocht u zich zorgen maken over een uw kind dan kunt je mailen naar de jeugdarts
l.denouden@ggdnog.nl voor een afspraak. Zij neemt enkele taken over van Maud Wassenaar over.

Data op een rij
24 mei:
30 en 31 mei:

Sterrenboogfeest + veiling
Vrij i.v.m. Hemelvaart

6 juni:
10 t/m 14 juni:
17 juni:
5 juli:
8 en 11 juli:
8 t/m 12 juli:
10 juli:
12 juli:
15 juli:
17 juli:
19 juli:
Bijlage:

Schoolreisje
Pinkstervakantie
Studiedag leerlingen vrij
Rapport
Ouder-kind gesprekken groep 1 t/m 6
Adviesgesprekken groep 7
Doordraaiochtend
Musical school en opa’s en oma’s. ’s Avond musical voor kaartverkoop.
Afscheidsavond groep 8
14.00 uitgooien groep 8
Leerlingen om 12.15 zomervakantie

