Sterrenboognieuws 26 juni 2019
Ouderhulp 2019-2020
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend
schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:
Helpen bij de klusochtend/middag, kopieerouders, activiteiten zoals carnaval, Kerst, sportdag,
Sinterklaas, het coachen van een voetbalteam voor het schoolvoetbal enz.
U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’19-‘20
Alle hulp is welkom.
Alvast heel erg bedankt!
Ouder-kind gesprekken groep 3 t/m 6
De ouder-kindgesprekken voor groep 3 t/m 6 worden gehouden op maandag 8 juli en donderdag 11
juli. We beginnen in te plannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.
De gesprekken duren 10 minuten. Het is de bedoeling dat het een gesprek tussen leerling, ouder(s)
en leerkracht is. Om deze reden willen we u vragen geen broertjes of zusjes mee in het lokaal te
nemen waar het gesprek plaats vindt.
Mocht u op één van beide data niet kunnen dan kunt u dit aangeven t/m zondag 30 juni.
Hierna wordt de planning gemaakt en kunt u niet meer ruilen!
Adviesgesprekken groep 7
In groep 7 hangt een intekenlijst. Hierop kunt u zich inschrijven voor de adviesgesprekken.
Deze zijn van maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli.

“Van Oud naar Nieuw”
Vrijdag 28 juni is er een familieviering in de kerk. Alle kinderen van de Sterrenboog werken er aan
mee. Komt u ook kijken en luisteren?
Want het gaat over de verbouwing die bezig is op de Sterrenboog waardoor de kinderen en
leerkrachten straks het nieuwe schooljaar beginnen in een prachtig opgeknapte school. En dat we
dankbaar zijn dat heel veel ouders en andere inwoners van Beltrum daaraan een steentje hebben
bijgedragen.
We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze viering. We beginnen om 10.30 uur. Graag
tot de 28e!
Werkgroep familieviering

Hulp gevraagd
Paul is de laatste tijd enorm druk om de verbouwing met hand en spandiensten bij te staan. Hij heeft
daardoor minder tijd voor de tuin. We zijn op zoek naar een aantal ouders die een stukje
tuinonderhoud zouden willen doen. Het gaat om de begroeiing rondom de school. De begroeiing

groeit onder en door de hekken heen. Een keer met een strimmer en een heggenschaar erlangs zou
enorm fijn zijn. Zou u willen helpen dan kunt u een mail sturen naar d.ratering@keender.nl. Bij
voorbaat onze hartelijke dank!

Vossenjacht
Op woensdag 17 juli wil groep 8 ter afsluiting van het schooljaar en hun basisschoolperiode een
vossenjacht organiseren. Welke ouders (opa, oma, buurvrouw, buurman, oom of tante mag
natuurlijk ook) zouden willen helpen als begeleider van een groepje kinderen?
We starten om 9.30 en verwachten om 12.00 uur klaar te zijn. Je kan je opgeven via
j.vrielink@keender.nl.
Alvast bedankt namens groep 8.

Data op een rij
28 juni:
5 juli:
8 en 11 juli:
9 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 3 t/m 6
Ouder-kind gesprekken groep 1-2 vanaf 8.40
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

2019-2020
2 en 3 sept:
4 sept:
12 en 17 sept:
20 sept:
28 sept:
30 sept t/m 2 okt:

Kermis leerlingen vrij / studiedagen
Start schooljaar
Kennismakingsgesprekken
Opening gebouw leerlingen 12.15 vrij
Burendag
Kamp groep 8

Bijlage:

