
   

Sterrenboognieuws 17 oktober 2019 

 
Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Romee Esselink, 17 jaar (bijna 18      ) en ik woon in Borculo. Gelukkig is Beltrum goed te 

doen op de fiets! Studeren doe ik op het Saxion in Enschede. Ik volg de opleiding pabo (leerkracht 

basisonderwijs). Ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding. Ik ga het aankomende halfjaar op 

donderdag en vrijdag stage lopen in groep 6. Na dit halfjaar ga ik in een andere groep stage lopen. Ik 

ben dus het hele jaar op de Sterrenboog te vinden! Naast de studie werk ik bij de Albert Heijn, speel 

ik volleybal en hou ik ervan om in het weekend met vriendinnen af te spreken. Ik vind het nu al erg 

leuk en ik kijk uit naar de komende tijd! 

 

Hallo! Ik ben Teun Lageschaar uit Beltrum. Ik ben een tweedejaars 

student op de PABO op het Saxion te Enschede. Op het moment loop ik 

stage in groep 4 bij meester Daan. Jullie zullen mij elke week op 

donderdag en vrijdag zien, waarnaast ik af en toe de hele week aanwezig 

ben. Vroeger heb ik hier zelf ook op school gezeten, mede hierdoor lijkt 

het mij een hele leuke ervaring om het onderwijs nu mee te maken vanuit 

de kant van de leerkracht/het team. Ik kijk uit naar komend schooljaar! 

 

Ik ben Kayleigh Maarse 17 jaar en woon in Beltrum. Ik kom bij jullie stage lopen in groep 5 bij 

juffrouw Tosca. Ik zal er op de dagen dinsdag en woensdag zijn.  

Ik ga zelf naar school op het Graafschap College en volg daar de opleiding  

onderwijs assistent en hoop binnen 3 jaar mijn diploma te halen. 

Zoals de meeste kinderen wel zullen weten in mijn hobby gym/turnen.  

Ik ben dan ook 2/3 dagen per week in de zaal te vinden.  

Hier leer ik dan kinderen gym activiteiten aan zoals de radslag of koprol. 

 Ik ben ook enorm fan van een praatje met kinderen  

maar ook met mijn eigen vrienden.  

Tot 12 november, 

groetjes Kayleigh 

 

Luizencontrole 

Op de eerste dinsdag na de herfstvakantie is er weer een luizencontrole. Graag rekening houden met 
de kapsels van die dag! 

 
 



   

Dank Ouderrraad 
 
Ouders, familie, vrienden en bekenden, namens de ouderraad van “de Sterrenboog” bedankt voor 

jullie stem en steun. 

 

 

 
 
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

Data op een rij 

21 t/m 25 okt:             Herfstvakantie 

4 t/m 8 nov:                Kijkochtenden groep 5 t/m 8  

11 nov:                         Studiemiddag Leerlingen 12.15 vrij. 

25 t/m 29 nov:            Facultatieve oudergesprekken. 

2 dec:                            Kerkviering/gezinsviering start 8:45 

5 dec:                            Sinterklaas 

12 dec:                          Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

18 dec:                          Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij. 

23 dec. t/m 3 jan:       Kerstvakantie 

16 jan:                           Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

27 jan:                           Open dag nieuwe leerlingen 

 
 



   

Bijlage: 

• Opvoeden @ Zo  

• Durf te experimenteren met kust voor kinderen van groep 5,6,7 en 8 (Muziek en Kunstwijs)  


