
   

Sterrenboognieuws 12 december 2019 

 
DORPSBÖKE 
 
In overleg met de vrijwilligers van de Dorpsböke is er maandag 16 december ’s middags de 
mogelijkheid om boeken te ruilen voor alle groepen bij de Dorpsböke in verband met de vakantie.  
Dit is in plaats van donderdag, omdat dan de kerstfair gepland staat. 
 
Voorstellen Madiet van Cleef  

Hoe heet ik? 
Nu is het mijn beurt om iets van mijzelf te vertellen. Mijn moeilijke naam is Madiet van Cleef. 
Eigenlijk heet ik Marguerite maar dat kon toen mijn 2 jaar oudere broer niet uitspreken en heeft met 
zijn fantasie deze naam bedacht. Ik ben een 68 jarige gepensioneerde die o.a. onderwijsachtergrond 
heeft. 
Waar kom ik vandaan? 
Naarden is mijn geboortestad, maar heb ook in andere plaatsen gewoond. Alleen en met ons 
gezin, zoals Amsterdam, Boston en laatstelijk in Huizen/Het Gooi. Onze 2 volwassen kinderen wonen 
nog in het westen; ik met mijn man Peter (uitspraak Pieter, Engelse achtergrond) zijn ruim 2 jaar 
geleden naar Beltrum verhuisd. 
Waarom de Achterhoek. 
Lang gekoesterde wens van mijn echtgenoot om in een mooi, ruim, losstaand huis met grote 
tuin te wonen en dat vonden wij hier in deze streek. Warm ontvangen door de vorige bewoners 
van ons huis, buren en iedereen die wij ontmoet hebben! 
Hoe ben ik op de Sterrenboog terecht gekomen? 
Door mijn vriendelijke achterbuurvrouw waarvan de kinderen op deze school 
zitten. Ik had haar 
verteld van mijn ‘onderwijskriebels’ (die blijf je houden!!!). Zij heeft mij 
geïntroduceerd aan 
Marie-José en Ingrid. Na een afgesproken periode van inzet hebben we met 
elkaar geëvalueerd. We hebben geconstateerd dat er een wederzijds 
vertrouwen is en zal dan ook voor langere tijd als vrijwilliger inzetbaar zijn. 
Ik heb het reuze naar mijn zin, lieve enthousiaste kinderen en een fijn team 
om mee samen te werken. Ik ben op dinsdag- en donderdagmorgen op 
school. Soms fiets ik alleen naar school; af en toe krijg ik gezelschap van 
leerlingen. 
 
Vriendelijke groet, Madiet 

 
KERST 
 
Kerstviering 
Op woensdag 18 december hebben we onze jaarlijkse kerstviering. Dit jaar hebben de leerkrachten 
en stagiaires een musical ingestudeerd. De leerlingen hebben samen met koor Fifteen de liedjes 
geoefend. We hopen op een mooie avond. We beginnen die avond om 18.00 uur bij zaal Spilman. De 
inloop is vanaf 17.45 uur. U bent daar samen met uw schoolgaande kinderen van harte voor 
uitgenodigd! 
 
Er is geen kerstmaaltijd, dus de kinderen eten gewoon thuis! 
 



   

Kerstfair 
Donderdagmiddag 19 december gaan de kinderen groepsdoorbrekend (groep 1 t/m 8) aan het werk 
met allerlei creatieve opdrachten rondom kerst. Tijdens deze middag krijgen de kinderen een beker 
warme chocolademelk, verzorgd door de OR. 
Het zou leuk zijn als de kinderen deze dag in kerstsfeer op school komen. Te denken valt aan een 
foute kersttrui, kerstmuts o.i.d. 
 
 
Data op een rij 

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 

18 febr:    Studiedag leerlingen vrij. 

21 febr:    Carnaval 

24 t/m 28 febr:   Voorjaarsvakantie 

 

Bijlage: 
 

• Oliebollen actie 

• Stralende kerst activiteiten voor in de vakantie 
 


