Sterrenboognieuws 29 mei 2019
Een super Sterrenboogfeest!
We kunnen met ons allen fantastisch terugkijken op het
afgelopen Sterrenboogfeest.
Een feest voor de kinderen van de Sterrenboog die
samen met hun ouders, familie en dit jaar zelfs overige
dorpsgenoten en wij als school konden genieten van het
springkussen, het schminken, de stormbaan, de disco en
dit jaar ook een heuse veiling. Een veiling waarbij in de
eerste ronde de diensten, ingebracht door de kinderen,
erg in trek waren. En al deze opbrengsten mogen we in
de vorm van nieuwe materialen, bv. een klimboom,
straks terug gaan zien in de vernieuwde school. De
bekendmaking van het bedrag van deze veiling zal zijn
tijdens afsluitende gezinsviering, op vrijdag 28 juni om
10:30 uur in de kerk, waarbij iedereen welkom is.
Wij willen dank je wel zeggen aan een ieder die op
welke wijze dan ook mee heeft geholpen om deze
avond tot zo’n succes te maken. Zo fijn dat mensen
meedenken, helpen vervoeren, materiaal leveren,
kopiëren, ideeën aandragen of gewoon bieden. Ouders,
kinderen, leerkrachten en mensen in Beltrum: DANK JE WEL.

Herfstleerlingen
De meeste kleuters zijn ongeveer 2 tot 2,5 jaar in de kleutergroepen. Dit is afhankelijk van hun
leeftijd en ontwikkeling. Kinderen die vanaf oktober tot januari instromen werden tot afgelopen jaar
“herfstkinderen” genoemd. Daar waar zij afgelopen jaren automatisch vanuit de instroomgroep
doorstroomden naar groep 2, zullen zij nu vanuit de instroomgroep doorgaan naar groep 1 (i.v.m. de
veranderende wetgeving vanuit de inspectie). Zij mogen hun volledige periode kleuteren. Als school
zijn wij blij met deze veranderende wetgeving omdat deze beter aansluit bij de ontwikkeling van de
meeste kleuters.
Wanneer gedurende de instroomperiode uit observaties, cognitieve- sociaal/emotionele- en
motorische ontwikkeling, blijkt dat een (herfst)kind er meer bij gebaat is om na de zomervakantie
door te stromen naar groep 2, zal deze stap in afstemming met ouders gemaakt worden. Tijdens de

gesprekken het jaar door worden ouders door de leerkracht op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van hun kind. Daar waar nodig zal bij deze gesprekken de IB-er aanschuiven. We gaan
ervan uit dat we in goed overleg hieruit komen. Het advies vanuit school is bindend.

Schoolreisje
Donderdag 6 juni is het zo ver en gaan de kinderen van gr 1 t/m 7 op schoolreisje.
Groep 1-2 vertrekt om 9.00 uur met auto’s naar het Land van Jan Klaassen in Braamt en zijn om
14.30 uur terug.
Groep 3-4 vertrekt om 9.00 uur met de bus naar de Julianatoren in Apeldoorn en zijn om 16.00 uur
terug
Groep 5-6-7 vertrekt om 9.00 uur met de bus naar Avonturenpark Hellendoorn en zijn om 16.00 uur
terug.
Alle kinderen worden deze dag om 8.30 uur op school verwacht.

Veel plezier allemaal !

Wandelen op Wielen 2019
Dit jaar organiseren wij weer Wandelen op Wielen voor de groepen 3 t/m 8 ,(aanleun)bewoners en
overige mensen uit Beltrum.
Dit zal plaatsvinden op 26 t/m 28 juni 2019.
In de bijlage staat nadere informatie en het opgaveformulier.
Wij hopen op een grote opkomst!
Groetjes Simone en Chantal (namens SJB)

Data op een rij
6 juni:
10 t/m 14 juni:
17 juni:

Schoolreisje
Pinkstervakantie
Studiedag leerlingen vrij

28 juni:
5 juli:
8 en 11 juli:
8 t/m 12 juli:
10 juli:
12 juli:
15 juli:
17 juli:
19 juli:

viering in de kerk om 10.30 uur, iedereen is welkom
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

Bijlage:
• Opgaveformulier wandelen op wielen

