
   

Sterrenboognieuws 27 november 2019 

 
Bezetting groep 1-2 Marion en Anouk 
 
We zijn blij u mee te kunnen delen dat Anouk Groot Kormelink het hele schooljaar in groep 1-2 mag 
blijven! Anouk was nog steeds ter vervanging. Vanaf 1 januari heeft Anouk een aanstelling bij onze 
stichting waardoor ze mag blijven dit schooljaar.  
 
 
WhatsApp-contact met de leerkracht 
 
Een WhatsAppberichtje is snel gestuurd en een telefoontje is snel gepleegd,  de communicatie 
verloopt vlot. Het nadeel is echter dat veel mensen er van uit gaan dat iedereen te allen tijde 
bereikbaar is.  
Wij merken dat het bellen en appen naar privé-nummers van het team toeneemt. 
We zouden u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om het contact tussen ouders en school via 
de mail of via het schoolnummer (0544-481543) te laten verlopen. Uitzondering op de regel zijn de 
klassenouders en de OR en MR. 
Langs komen voor een vraag of het maken van een afspraak is natuurlijk ook mogelijk. 
 
Wij rekenen op uw medewerking en hopen op uw begrip. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wie maakt onze school schoon? 
We hebben al geruime tijd te maken met steeds wisselende schoonmaaksters. Het lukt het 
schoonmaakbedrijf niet om een goede vaste kracht voor onze school aan te nemen. 
In de bijlage de vacature van het schoonmaakbedrijf. Deel dit bericht a.u.b.  zoveel mogelijk zodat wij 
ons mooie frisse gebouw mooi schoon en fris kunnen houden! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorleeswedstrijd de Sterrenboog 

Ook dit jaar vond de voorleeswedstrijd plaats in de groepen. En daaruit zijn een aantal winnaars 

gekomen: 

Voor groep 5 is dat geworden Stijn Klein Gunnewiek 

Voor groep 6 is dat geworden Suze te Braak 

En de battle voor groep 7 & 8 was een spannende. In de aula zaten 

de groepen 6,7 en 8 te luisteren naar de 4 winnaars te weten: 

Anne Klein Tuente, Boet Ratering, Romée Boekelder en Bo Kleijn. 

Er werd erg goed voorgelezen en er waren spannende fragmenten 

te horen. 

De uiteindelijke winnaar die doorgaat naar de regionale 

voorleeswedstrijd namens de Sterrenboog is geworden: Romée 

Boekelder uit groep 8 

 

 



   

Nieuws van de MR 
 
Met het begin van het nieuwe schooljaar is de samenstelling van de MR veranderd. 
 
Ilona Wolters heeft haar functie in de OMR ter beschikking gesteld. Corinna Jensen heeft haar plaats 
ingenomen en neemt de taken van secretaris op zich, Jenneke Abbink neemt plaats als adviserend lid 
en de taak van voorzitter blijft bij Ferry Papen. De kinderen van de OMR leden zitten in de groepen 3, 
5 en 7. 
 
Het personeel wordt vanaf dit schooljaar vertegenwoordigd door Ingrid Papen en Daan Ratering. 
 
Als OMR zullen wij de belangen behartigen van alle ouders en kinderen van de Sterrenboog. Heeft u 
vragen, opmerkingen of ideeën schroom dan niet en mail ons (fpapen9@gmail.com) of kom bij een 
van ons langs. De (voltallige) MR is te bereiken onder mr@desterrenboog.nl. 
 
Via de nieuwsbrief zullen wij de vergaderingen aankondigen, die overigens door iedereen bezocht 
mogen worden. (Aanmelding vooraf bij een van de MR-leden is wel gewenst.) De notulen van de 
afgelopen vergaderingen zijn op de website in te zien. 
  
Wij verheugen ons op een prettige, constructieve samenwerking tussen alle ouders, directie en het 
team van de Sterrenboog. 
 
Ingrid, Daan, Ferry, Jenneke, Corinna 
 
Volgende vergaderdata voor het schooljaar 2019/20 zijn vastgesteld: 
Maandag, start 19:15 uur - max. 21.30 uur: 27-1-2020, 23-3-2020, 18-5-2020 en 29-6-2020. 
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Studiemiddag 12 december 

Deze middag gaan we ons verder verdiepen in Leren Zichtbaar Maken. Dit doen we samen met de 

Sint Jozef Rietmolen. Leerkrachten delen met elkaar welke stappen ze de afgelopen periode hebben 

gezet. Er is tijd om successen te delen en elkaar vragen te stellen. We gaan er vanuit dat we een 

leerzame middag zullen hebben. Aan het eind van de middag vertrekken we naar Haaksbergen voor 

een kerstfair aangeboden door ons bestuur. 

 

Handige mensen gezocht 

• In groep 3 hebben we zes houten krukken die in elkaar gezet moeten worden en op hoogte 
gemaakt moeten worden. Is er iemand die dat klusje zou willen klaren? 

• De ingang van de BSO is nu aan de kant van de Hassinkhof. Het is daar erg donker waardoor 
er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Wie zou er een lamp kunnen maken aan de 
buitengevel zodat ouders en kinderen veilig naar binnen en naar buiten kunnen. 
 

Mocht u belangstelling hebben dan graag even een mailtje naar directie@desterrenboog.nl 

 

Data op een rij 

2 dec:                            Kerkviering/gezinsviering start 8:45 

5 dec:                            Sinterklaas 

12 dec:                          Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

13 dec:    Afsluiting project communicatie 13.30 

18 dec:                          Leerlingen 12.15 vrij, kerstviering 18.00 (met ouders!) 

23 dec. t/m 3 jan:       Kerstvakantie 

6 jan:    Luizencontrole 

16 jan:                          Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

27 jan:                          Open dag nieuwe leerlingen 

 

Bijlage: 

• Vacature schoonmaak 
 


