
   

Sterrenboognieuws 19 december 2019 

Op naar een heel mooi 2020! 
 

Zo aan het eind van het jaar is het tijd om terug 
te kijken op het jaar 2019 en onze blik te richten 

op het nieuwe jaar. 
 

We kunnen terugkijken op een fantastisch  jaar. 
We hebben samen een prachtig gerenoveerd 
gebouw weten te realiseren. Sinds de grote 
vakantie werken we met veel plezier onze 

nieuwe leeromgeving.  
Wij zijn een ieder die op welke manier dan ook 

de handen uit de mouwen heeft gestoken 
ontzettend dankbaar. Wat een fijn gevoel om zó 

samen te kunnen werken dat geeft energie! 
Zonder al die inzet was het ons beslist niet gelukt. 

 
Ook dit jaar zijn we telkens bezig geweest om ons 

onderwijs te verbeteren. Het vervolg met het 
trainingsprogramma Leren Zichtbaar Maken 

helpt ons daarbij. 

 
Vooruitkijkend op het nieuwe jaar hoop ik op een 

voortzetting van de mooie dingen van het 
afgelopen jaar. 

Allemaal prettige feestdagen en alle goeds voor 
een stralend 2020! 

 
Hartelijke groet, Marie-José Koster 

 
 
Samen het nieuwe jaar in 
De ouderraad nodigt alle ouders uit om op maandag 6 januari om 8.30 uur een kop koffie of thee te 
komen drinken in de keuken van de school. Het zou gezellig zijn als u erbij kunt zijn! 
 
 
 
Inloopspreekuur GGD Jeugdarts Linet den Ouden  
De jeugdarts  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   9 januari   13.30  - 14.15  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 Linet den Ouden  l.denouden@ggdnog.nl     
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Luizencontrole 
Dinsdag 7 januari is er weer een luizencontrole.  
De kinderen graag zonder gel of moeilijke kapsels naar school.  
 
 We hopen 2020 luisvrij te kunnen starten! 

 

Fijne kerstvakantie! 

 

 

Data op een rij 

23 dec. t/m 3 jan:       Kerstvakantie 

6 jan:    8.30 uur, Nieuwjaarswelkom door de ouderraad 

7 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: 

• Uitnodiging familieviering werkgroep onder de Regenboog Beltrum.  
 
 

  


