
   

Sterrenboognieuws 4 juli 2019 

 
Groepsverdeling nieuwe schooljaar 

De groepsverdeling voor het volgend schooljaar zier er als volgt uit 

Groep instroom /  groep 1:  Marion en Claudette 

Groep 2/3: Ingrid v.B. en Hermien 

Groep 4: Daan 

Groep 5: Tosca en Annemiek 

Groep 6 Nicole en Trudy 

Groep 7: Tanja en Trudy 

Groep 8: Kim en Judith 

 

Zoals u kunt zien zit groep 2 het komend jaar in zijn geheel in groep 2-3. 

Groep instroom / groep 1  zal na de kerstvakantie in 2 groepen gesplitst worden. 

 

 

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. 

 

 

Vakantierooster 2019-2020 
21 okt. t/m 25 okt. herfstvakantie 
23 dec. t/m  3 jan kerstvakantie 
24 febr. t/m 28 febr. voorjaarsvakantie 
13 april 2de paasdag. (Let op Goede Vrijdag gewoon school!) 
27 april t/m 8 mei meivakantie 
21 en 22 mei: Hemelvaart 
1 t/m 5 juni pinkstervakantie 
20 juli t/m 28 aug. zomervakantie  

 
Studiedagen /vrije dagen 2019-2020 

2 en 3 september hele dag 

20 september vanaf 12.15 vrij  

7 oktober hele dag 

14 oktober vanaf 12.15 vrij  

12 november vanaf 12.15 vrij 

12 december vanaf 12.15 vrij 

18 december ’s avonds kerstviering vanaf 12.15 vrij  
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16 januari vanaf 12.15 vrij 

18 februari hele dag 

12 maart vanaf 12.15 vrij  

31 maart vanaf 12.15 vrij 

21 april vanaf 12.15 vrij  

14 mei hele dag 

15 juni hele dag 

17 juli vanaf 12.15 vrij (mits dit niet voor calamiteiten is opgenomen!) 

 

Kalender 2019-2020 

Kijk op de kalender op de website www.desterrenboog.nl voor alle activiteiten, vakanties en vrije 

dagen voor aankomend schooljaar.  

 

Foto’s website  

Alle foto’s en groepspagina’s worden in zomervakantie weer leeggemaakt.  

Denkt u er aan om de foto’s, die u wilt bewaren, op te slaan ?  

     

 

Data op een rij 

5 juli:     Rapport 

8 en 11 juli:   Ouder-kind gesprekken groep 3 t/m 6 

9 en 11 juli:   Ouder-kind gesprekken groep 1-2 vanaf 8.40 

8 t/m 12 juli:    Adviesgesprekken groep 7 

10 juli:    Doordraaiochtend 

12 juli:                                Musical school en opa’s en oma’s. ’s Avond musical voor kaartverkoop. 

15 juli:                                Afscheidsavond groep 8  

17 juli:     Vossenjacht + 14.00 uitgooien groep 8 

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 

 
Bijlage: 

- Folder zomertour 2019 Berkelland (aan het oudste kind van het gezin is dit meegeven)  
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