
   

Sterrenboognieuws 18 juli 2019 

 
 

Einde schooljaar 
Morgen start de zomervakantie, het schooljaar 2018-2019 is 
dan al weer voorbij. We kunnen terugkijken op een 
fantastisch schooljaar. Ons gebouw is getransformeerd tot 
een prachtig, modern gebouw waar we weer jaren met 
plezier kunnen leren en werken.  
Het was een periode van overleggen, opruimen, slopen, 
verhuizen en schoonmaken. Heel bijzonder dat een ieder daar 
een steentje aan bij heeft gedragen. De verbondenheid was 
groot, zo zie je maar weer dat je veel kunt bereiken als je 
samenwerkt. Ik ga geen namen noemen want ik ben bang dat 
ik iemand oversla, zoveel hulp hebben we uit alle hoeken 
gehad. Dus; Allemaal heel hartelijk bedankt! Zonder jullie 
hulp en inzet hadden we het niet kunnen doen. 

 
Wij staan te popelen om volgend jaar in ons nieuwe gebouw te starten. Op vrijdag 20 september 
wordt de school officieel geopend, ’s ochtends is er een feestelijk programma voor de kinderen. ’s 
Middags is er een receptie voor genodigden en ’s avonds kan iedereen die belangstelling heeft de 
school komen bewonderen. 
 
Voor nu allemaal een fijne, welverdiende vakantie gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, Marie-José koster 
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Uitnodiging voor ouders van de Sterrenboog.  
Wilt u samen met uw kind(eren) komen dan kunt u op de open avond komen van 18.00 tot 20.00 
uur.  In de bijlage vindt u de officiële uitnodiging.  
 

 
 
 
 
VakantieBieb 

 
Vanaf 1 juni t/m 31 augustus kan iedereen de VakantieBieb-app downloaden, zodat de 
kinderen in de zomer kunnen doorlezen. Een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval. Voor meer informatie bekijk de website: 
www.vakantiebieb.nl 
 
Ouderhulp 2018-2019 

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 ’18-‘19  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.desterrenboog.nl/


   

 

 

Data op een rij 

19 juli:     Leerlingen om 12.15 zomervakantie 

 

2019-2020 

2 en 3 sept:  Kermis leerlingen vrij / studiedagen 

4 sept:    Start schooljaar  

12 en 17 sept:   Kennismakingsgesprekken 

20 sept:   Opening gebouw leerlingen 12.15 vrij 

28 sept:   Burendag  

30 sept t/m 2 okt: Kamp groep 8 

2 okt:    Start Kinderboekenweek 

7 okt:    Studiedag leerlingen vrij. 

14 okt:    Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 

14 t/m 18 okt:  Kijkochtenden groep 1 t/m 4 

21 t/m 25 okt:   Herfstvakantie  

 
Bijlage:  
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