
   

Sterrenboognieuws 29 augustus 2019 

 

Wij gaan weer beginnen!  

Maandag 2 september is het weer zover. Heel midden Nederland gaat weer naar school. 

Alleen in Beltrum beginnen we op 4 september omdat er eerst kermis gevierd wordt.  We 

hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen weer zin hebben om 

naar school te gaan. Wij hebben er in ieder geval weer zin in! 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de belangrijkste zaken bij de start van het 

nieuwe schooljaar.  

Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe. 
 
Marie-José Koster 
 

 
Uitnodiging ouder-kindgesprekken  

Graag willen wij u en uw kind uitnodigen voor het verwachtings- en 

kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland van 15.00 tot 

19.00 op donderdag 12 september en dinsdag 17 september. 

 

Wilt u vóór donderdag 4 september aan de leerkracht doorgeven als u 

een datum of tijd echt niet kunt. Hierna wordt de planning gemaakt en 

kunt u niet meer ruilen.  

Wij willen u vragen dit gesprek samen uw kind voor te bereiden. Dit kan 

aan de hand van de onderstaande 5 vragen;  

Duim: Waar ben je goed in? Waar ben je trots op?  Wat is jouw talent?  

Wijsvinger: Waar wil je naar toe?  Wat wil je bereiken?  Waarnaar ben je 

nieuwsgierig? 

Middelvinger: Waar heb je een hekel aan? Wat vind je lastig?  Wat ga je 

het liefst uit de weg? 

Ringvinger: Waar heb je een band mee?  Waar hou je van?  Wat is belangrijk voor je? 

Pink: Waar voel je je klein bij?  Wat maakt je onzeker?  Waar kun je over piekeren?  

Het zou fijn zijn als u uw kind zijn of haar hand laat omtrekken en de antwoorden op de vragen er bij 

schrijft of laat schrijven. Dit blad graag meenemen naar het gesprek. 

 
Ouderhulp 2019-2020 + tuinonderhoud 

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 

Daarnaast hebben we het ondersteunen van Paul met het tuinonderhoud nog toegevoegd aan het 

formulier. In overleg met Paul wordt er een dag en tijd gesproken. U kunt zich hier alsnog apart voor 

opgeven als u het formulier al eerder heeft ingevuld.  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

 
 
Sterrenboogweken 
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar houden we de Sterrenboogweken. Het is een zelf 
ontwikkeld en theoretisch onderbouwd stappenplan. Het is een stappenplan om te werken 
aan groepsvorming en een positief groepsklimaat in de eerste 6 weken van het schooljaar. 
Centraal staat hierin (hernieuwd) kennismaken met elkaar, afspreken en samenwerken in de 
groep. 
In de eerste weken van het schooljaar heeft de groep tijd nodig om zich weer te vormen. De 
hiërarchische structuur verschuift wat: er zijn kinderen nieuw in de groep, er zijn kinderen 
weggegaan, een andere leerkracht etc. 
Het groepsklimaat is belangrijk voor de leerlingen maar ook voor de leerkracht. Een groep 
die goed in hun vel zit heeft meer vormende waarde dan een ongelukkige groep. Met een 
goed groepsklimaat kun je ook effectiever leren. Er wordt ontspannen en dus beter gewerkt. 
Een goed groepsklimaat is ook motiverend voor de leerkracht. 
 

Gym  

Hieronder staat het gymschema voor het komende schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gymkleding kan bestaan uit een broekje en een T-shirt of voor de meisjes eventueel een 
turnpakje. Het is raadzaam om in de gymkleding een merkteken aan te brengen om zoek 
raken te voorkomen. Tijdens het douchen is het aan te raden badslippers te dragen i.v.m. 
voetwratten. 
Gym groep 1-2: op dinsdag en donderdagochtend (bij slecht weer ook op andere dagen) 
Groep 1-2 gymt in hemd en onderbroek en hebben op school hun gymschoenen voorzien 
van naam.  

  

Maandag 10:30-12:00 6 

  12:45-14:15 7 

Dinsdag 10:30-12:00 4 om de week zwemmen 

  12:45-14:15 8 

Woensdag  10.30- 12.00 1-2 Nijntje Beweeg 

Donderdag 10:30-12:00 3 

  12:45-14:15 5 

http://www.desterrenboog.nl/


   

Groep 4 gaat om de week zwemmen, nadere informatie ontvangen de ouders van groep 4 
de eerste schoolweek. 
 
 
Begin schooljaar met koffie  

Ook dit jaar willen we het schooljaar openen. Op 

woensdag 4 september augustus om 8:30 uur in  onze 

nieuwe keuken onder het genot van een kopje koffie of 

thee.   

We zouden het leuk vinden als u daarbij aanwezig bent. 

Werkgroep OR 
 

Luizencontrole 

Dinsdag 10 september is er weer een luizencontrole.  
De kinderen graag zonder gel en ingewikkelde kapsels naar school. 
         

 

Data op een rij 

2 en 3 sept:  Kermis leerlingen vrij / studiedagen 

4 sept:    Start schooljaar  

10 sept:  Luizencontrole 

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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