
   

Sterrenboognieuws 13 februari 2020 

 
Dorpsböke 
 
Op donderdag 5 maart, meteen na de Carnavalsvakantie, is er de mogelijkheid dat alle kinderen 
boeken kunnen ruilen bij de Dorpsböke. Vergeet de boeken dan niet! 
 

 
 

CARNAVAL 
 
Op vrijdag 21 februari vieren we Carnaval met behulp van de 
Carnavalsvereniging.  
Het programma is weer supergezellig en is als volgt: 
 

08:30 uur verkleed op school komen en we beginnen met polonaise, daarna 

eerst naar de eigen klas. 

09:00 uur – 10:00 uur: In de groepen voorbereiden van een 

playbacknummer/dansje. Met behulp van iemand van de 

Carnavalsvereniging.  

10:00 uur – 10:30 uur: Eten en drinken in eigen klas. Zelf meenemen van huis. 

10:30 uur – 12:00 uur: Optredens in de aula en proclamaties en optreden van de Bell Stars. 

12:00 uur – 12:45 uur: Grote pauze met 2 broodjes knakworst per persoon en ranja.  

12:45 uur – 14:00 uur: Masker maken.  

14:00 uur – 14:15 uur: Masker parade rond de school. BIJ DEZE NODIGEN WIJ OUDERS VAN HARTE 

UIT OM VANAF 14:00 UUR RONDOM DE SCHOOL TE GAAN STAAN OM ALLE KINDEREN VOOR DE 

PARADE TE KUNNEN BEWONDEREN. Na de parade mogen kinderen meteen mee naar huis en 

wensen we iedereen een fijne Carnaval en vakantie toe! 

 

Schoolagenda 

Op de website is een nieuwe en verbeterde versie van de schoolagenda te vinden.  

Ga naar www.desterrenboog.nl en klink op agenda of ga direct naar http://agenda.desterrenboog.nl/ 

Binnenkort komt er ook de mogelijkheid om de agenda te koppelen aan uw eigen digitale agenda op 

bijvoorbeeld uw smartphone, tablet of computer.  

 

Deze foto van Onbekende auteur is 

http://www.desterrenboog.nl/
http://agenda.desterrenboog.nl/
https://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/06/13/think-and-so-it-wilted-and-died/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


   

Goede voornemens,  
 
Veiligheid en milieu, belangrijke onderwerpen welke op school 
behandeld worden. Ook thuis zijn we hier met z'n allen mee bezig: 
licht aan van de fiets, uitkijken, hesje aan, lampen uit, verwarming 
laag. Deze dingen doen we eigenlijk al zonder er echt bij na te denken. Ze zijn 
onderdeel van ons dagelijkse ritme en goede voornemens zijn hier niet of 
nauwelijks meer voor nodig. 
 
Waarom dan de titel goede voornemens? 
 
Zoals iedereen weet is het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk 
rondom school. Met name het aantal auto’s zorgt (soms) voor onveilige situaties. 
We willen jullie daarom vragen om “een keer met de fiets of lopend naar school” op 
te nemen in het lijstje goede voornemens. Woon je wat verder van school, dan is 
carpoolen misschien wel (een keer) een optie? 
 
Met het laten staan van onze auto (hoe makkelijk dat ding ook is) verbeteren we de 
verkeersveiligheid rondom school en een leuke bijkomstigheid......het is gezond en 
leerzaam, goed voor het milieu en het scheelt ons in de portemonnee. 
  
Het enige wat het ons misschien kost is wat extra tijd..... 
 
Bij voorbaat dank,  
  
Met vriendelijke groeten, 
MR de Sterrenboog 
 
 

 

 

Data op een rij 

18 febr:    Studiedag leerlingen vrij. 

21 febr:    Carnaval 

24 t/m 28 febr:   Voorjaarsvakantie 

6 maart:    Rapport 

12 maart:   Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij. 

13 maart:    NL-doet klusmiddag 

18 en 19 maart:   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

 

 
Bijlage: 

- Start Sjors Sportief  
 


