
   

Sterrenboognieuws 3 oktober 2019 

 
Studiedag  ‘Leren zichtbaar maken ‘ 

Afgelopen schooljaar hebben we als team kennisgemaakt en ons verdiept in het leren zichtbaar 

maken van prof. John Hattie.  

We hebben 2 studiedagen gevolgd waarin we kennismaakten met de grondslag van het leren 

zichtbaar maken en zijn we zelf ook in actie gekomen door het maken van een impactcyclus en 

uitproberen van het leren zichtbaar maken in de klas.  

Ook dit schooljaar zullen we als team weer een aantal studiedagen volgen waarin het leren zichtbaar 

maken centraal staat. We gaan samen o.a aan de slag met leerdoelen, lesdoelen, succescriteria en 

denkkaders.  Op maandag 7 oktober staat onze 1e studiedag gepland.  

 

Beste allemaal, 

Mijn naam is Babs Tanner, ik ben 42 jaar en ik woon samen met mijn man 

en twee puberzoons in het mooie Haaksbergen. De afgelopen 14 jaar heb 

ik daar met veel plezier lesgegeven op basisschool Holthuizen en 

daarnaast heb ik het laatste jaar op eigen verzoek ook op verschillende 

andere scholen ingevallen. Zo ook op deze mooie school hier in Beltrum. 

De prettige sfeer in de school en de fijne omgang van de teamleden met 

de kinderen én met elkaar, sprak me steeds enorm aan. Dus toen er hier 

een plekje vrijkwam moest ik wel reageren! Vanaf de herfstvakantie zal ik 

op woensdag in groep 7 lesgeven en op vrijdag in groep 6. Ik heb daar echt héél veel zin in. Naast het 

lesgeven blijft er ook nog tijd over voor mijn andere hobby’s. Zo bezoek ik graag muziekfestivals, 

houd ik erg van tekenen en ravotten met mijn jongens én heb ik het plan opgevat om weer te gaan 

hardlopen (slik). Maar of dat laatste ook echt gaat lukken… ik hou jullie op de hoogte. 

Groetjes Babs Tanner 

Luizencontrole 

Op dinsdag 8 oktober is er voor de groepen 5,6 en 8 een her-controle gepland.  

Foto’s website 

Er zijn de afgelopen weken weer veel foto’s toegevoegd op onze website.  

Natuurlijk van de opening van de school, maar bijvoorbeeld ook van het Alles in 1 project 

‘Nederland’. Neem dus gauw een kijkje! 

Volgt u ons ook al op onze facebookpagina?: De Sterrenboog 



   

 

Sterrenboogweken 

De eerste vier weken van het nieuwe schooljaar zitten 

er al weer op. Deze weken hebben in het teken gestaan 

van de Sterrenboogweken. De eerste twee weken 

stonden in het teken van kennismaken en in de 

afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met het 

maken van afspraken. 

Samenwerken 

In de komende afsluitende 2 weken leren we de kinderen samen te werken. Hoe werk je samen? 

Welke afspraken maken wij daarover? Welke hulpmiddelen zetten wij in? 

Ook zal er extra geoefend worden in het samenwerken. Feedback wordt er gegeven.  

Feedback 

Feedback is het geven van een 

boodschap over het handelen van 

een ander. Dit levert je het 

volgende op: 

- je vergroot je zelfkennisje 
leert anderen beter kennen 

- je ontwikkelt en onderhoudt 
goede werkrelaties 

- je bereikt gewenste 
resultaten 
Wanneer je met anderen 
samenwerkt, is het 
onoverkomelijk dat je elkaar 
aanspreekt op gedrag en acties 
(zowel positief als negatief). Door 
feedback te krijgen, hoor je van 
de ander wat jou misschien 

onbekend was of waar je onzeker over bent. Of je krijgt een compliment, waardoor je zelfvertrouwen 
toeneemt. Kortom: feedback helpt om het beeld over je eigen handelen scherper te krijgen. 
 

Schoolgids 

De nieuwe schoolgids is inmiddels op de website geplaatst. Hierin leest u, naast 

onderwijsinhoudelijke informatie, veel praktische informatie met betrekking tot de 

dagelijkse gang van zaken. 

 
Data op een rij 

7 okt:    Studiedag leerlingen vrij. 

14 okt:    Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 

17 okt:   Fietskeuring groep 5 t/m 8 

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

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. 

 
Bijlage: 

 Tiebreak tennisuur 
 


