Sterrenboognieuws 12 september 2019
De eerste twee weken zitten er op
Kennismaken
De eerste 2 weken stonden in het teken van een kennismaking van alle groepsleden. Kinderen en
leerkracht namen er ruim de tijd voor om met elkaar kennis te maken. Uitgangspunt is dat kinderen
samen zorgen voor een sociale veiligheid in de groep. De basis voor goed presteren. ‘Onbekend
maakt onbemind’.
Vragen die centraal stonden:
-

Wie ben ik?
Waar woon ik en met wie?
Waar houd ik van?
Wat zijn mijn hobby’s?
Waar word ik blij, boos, verdrietig, etc….. van?
Wat is mijn trigger? Waar reageer ik op en raak dan geïrriteerd?
Wat moet de ander echt van mij weten?
Etc.

Afspreken
De komende 2 weken staat het maken van afspraken in de groep centraal. Naast de school
afspraken, maken we ook groepsafspraken.
Dit noemen we gedragsverwachtingen. Daarmee leren we de kinderen hoe wij de dingen doen in de
groep, hoe wij met elkaar om gaan, hoe wij problemen oplossen, wat de leerkracht verwacht als hij/
zij iets vraagt, wanneer wij stil zijn etc.
Met andere woorden: ‘Zo zijn onze manieren…’

Groep 3 en 2 gaan samen gymmen
Dit schooljaar gaat groep 2 samen met groep 3 gymmen.
Dit doen we om de beurt. Vandaag is groep 2a al meegegaan, volgende week is groep 2b aan de
beurt.
De leerlingen van groep 2 hoeven hiervoor geen gymkleding mee te nemen.

Studenten
Wij zijn blij dat we vanaf dit schooljaar opleidingsschool mogen zijn en dat we in bijna alle groepen
op donderdag en vrijdag een student of stagiaire mogen begeleiden.
Hieronder staan al drie studenten die zich graag voorstellen, volgende week komen er meer.
Hallo allemaal!
Ik ben Silke Hoenderboom en ik ben 18 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit nu in
het laatste jaar van mijn opleiding. Ik kom het komende half jaar op donderdag en vrijdag stagelopen
in groep 1\2 A.

Mijn hobby’s zijn handballen, shoppen en gezellige avondjes met mijn vriendinnen.
Ik heb het nu al super leuk in deze klas en ik kijk uit naar het komende half jaar op deze school.

Mijn naam is Anouk Rensing, 21 jaar en woon in Lichtenvoorde. Op dit moment ben ik
derdejaars pabo student op het Saxion in Enschede. Tijdens mijn opleiding heb ik
gekozen voor het ‘oude kind’, dit houdt in dat ik mij graag wil specialiseren in de
leeftijd van groep 4 t/m groep 8. Door mijn keuze zal ik aankomend half jaar stage
lopen in groep 8 bij juf Judith op donderdag en vrijdag. Net als Judith vind ik een
grapje in de klas altijd leuk maar zijn we serieus als het moet. Hiermee hoop ik
komend half jaar een ontzettend gezellig, maar ook leerzame tijd op de Sterrenboog te
hebben.

HoiHoi,
Mijn naam is Lotte. Ik ben 19 jaar oud en mag het aankomende half jaar stage komen lopen op de
Sterrenboog in Groep 1/2b hier in Beltrum. Voor mij is dit gelukkig mooi dichtbij want zelf kom ik uit
Winterswijk. De landbouwwagens en tractors die van allerlei bouwmaterialen worden gemaakt hier
in de onderbouw komen mij dan ook wel bekend voor. Studeren doe ik echter aan de Pabo in
Enschede. Ik zit nu in mijn derde jaar en loop een half jaar elke donderdag en vrijdag stage. Na dit
half jaar ga ik mijn minor in en daarna staat in jaar 4 het afstuderen en de LIO op de planning. Maar
voor nu heb ik de keuze gemaakt voor het jonge kind en hoop ik heel veel te leren van de kinderen en
de leerkrachten op deze mooie vernieuwde school. Naast school en stage vind ik het belangrijk om te
werken. Stil zitten kan ik niet zo goed. Ik werk dan ook bij Lock'd (een escaperoom in Winterswijk) en
in de zomer sta ik in de bediening bij Beachclub Meer en ben ik te vinden op foodtruck festivals in The
Beast from the East (mensen blij maken met een goede hamburger). Daarnaast vind ik het erg
gezellig om in het weekend mijn vrienden te zien en heb ik een lieve vriend die ook wat aandacht
vraag 😉.
Groetjes, Lotte Vaartjes

Data op een rij
12 en 17 sept:
20 sept:
28 sept:
30 sept t/m 2 okt:
2 okt:
7 okt:
14 okt:
14 t/m 18 okt:
21 t/m 25 okt:

Kennismakingsgesprekken
Opening gebouw leerlingen 12.15 vrij
Burendag
Kamp groep 8
Start Kinderboekenweek
Studiedag leerlingen vrij.
Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij
Kijkochtenden groep 1 t/m 4
Herfstvakantie

Bijlage:
•
•
•

Brief over de Dorpsböke
Info over de Eerste communie
Tiebreak tennisuur

