
   

Sterrenboognieuws 31 oktober 2019 

 
Facultatieve gesprekken 
Groep 1 t/m 7 
In de week van 25 november staan de facultatieve tienminutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
gepland. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 14.45 tot 16.30. 

De facultatieve gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn bedoeld om u de mogelijkheid te geven om 

in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.  

Wilt u voor maandag 11 november bij de leerkracht aangeven als u een gesprek wenst. Mocht u één 

van de middagen echt niet kunnen dan kunt u dat ook aangeven. Samen met de leerkracht bepaalt u 

of het wenselijk is of het kind ook aanwezig is bij het gesprek.  

Groep 8 

Alle leerlingen worden voor een tienminutengesprek uitgenodigd. In het gesprek komt het voorlopig 

advies voor het voortgezet onderwijs aan bod. De gesprekken zijn maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 14.45 tot 16.30. Voor maandag 11 november kunt u bij de leerkracht aangeven als u op 

één van de dagen ECHT niet kunt. 

 
Inloopspreekuur GGD Verpleegkundige  Maria Krabbenborg  
De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale 
problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. 
Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test helpt zij u 
graag.  

      
            DONDERDAG   7 November   8.30  - 9.30  uur    Loop gerust binnen  

            locatie: De Sterrenboog Beltrum 

Kunt u deze datum niet op het inloopspreekuur komen en u heeft toch een vraag, stuur dan een e-
mail naar Maria Krabbenborg; m.krabbenborg@ggdnog.nl                                                                                                   

  

BIJDRAGE OUDERRAAD EN CONTINUROOSTER 

Het nieuwe schooljaar is al weer enkele weken bezig, Sinterklaas, de kerst het staat allemaal weer 

voor de deur, handvaardigheid, attenties voor zieke kinderen etc. allemaal kosten van de ouderraad. 

Om dit te kunnen doen vragen wij een ouderbijdrage van € 42.50 per kind en de bijdrage voor de 

opvang van het continurooster € 45,00 per kind. In overleg met de directie, MR en OR  gaat het innen 

hiervan in twee termijnen van € 43.75 per kind gebeuren. Dit zal gebeuren in oktober en februari van 

dit schooljaar. Wij hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld over het incasseren van de 

bijdrage. 

Namens de ouderraad,  

Hugo te Woerd penningmeester. 
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Luizencontrole 

Afgelopen dinsdag is er weer luizencontrole geweest. In groep 5 en 6 is hoofdluis geconstateerd. 

Over twee weken is er voor deze groepen een hercontrole. 

 

Data op een rij 

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

6 nov:                           Stakingsdag leerlingen vrij.  

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: 
 

• Uitnodiging Sint Maarten 

• Help de Koolmees de winter door … aangeleverd door speeltuinvereniging D’n 

Geetelingshook.  
 


