
   

Sterrenboognieuws 20 februari 2020 

 
De ouder-kindgesprekken 

De ouder-kindgesprekken in groep 1 t/m 7 worden gehouden op woensdag 18 maart en donderdag 

19 maart. We beginnen in te plannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. De gesprekken duren 10 

minuten. Het is de bedoeling dat het een gesprek tussen leerling, ouder(s) en leerkracht is. Om deze 

reden willen we u vragen geen broertjes of zusjes mee in het lokaal te nemen waar het gesprek 

plaats vindt. 

Mocht u op één van beide data niet kunnen dan kunt u dit aangeven vóór maandag 9 maart. 

Hierna wordt de planning gemaakt en kunt u niet meer ruilen!  

De Nationale voorleeswedstrijd 

 

Romée Boekelder uit groep 8 heeft namens onze school meegedaan aan 

de Nationale voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Eibergen. Ze heeft 

een mooi stukje voorgelezen en het erg goed gedaan. We zijn als school 

erg trots! 

 

 

 

Studiedag team 18-02 Leren zichtbaar maken 

“Waarom zou je slechts 1 leerling antwoord laten geven als in dezelfde tijd alle leerlingen antwoord 

kunnen geven?” 

Bron; Bazalt. 

 

Afgelopen dinsdag hebben we als team een studiemorgen gevolgd onder leiding van Eveline Busch 

van Bazalt. We hebben gekeken naar ons directe instructiemodel. Het directe instructie model is een 

lesmodel waarin rekening gehouden wordt met de verschillende manieren van leren van kinderen. 

Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben 

meer uitleg nodig. Daar is in het directe instructiemodel rekening mee gehouden. Elke les is dan ook 

opgebouwd uit een aantal fasen: oriëntatie, voorkennis activeren, instructie, begeleid inoefenen, 

zelfstandige verwerking ,evaluatie en de terug- en vooruitblik. 

We hebben deze studiedag ervaren hoe we onze leerlingen in dit lesmodel actiever kunnen laten 

leren. Diverse tools en tips zijn behandeld en als team zijn we erg gemotiveerd om de komende 

periode in de klas hiermee aan de slag te gaan.   

 

 

 



   

Rapportfolio 

Passend bij de studiedagen Leren zichtbaar maken en onze visie hebben we ons rapport aangepast. 

Vanaf nu vullen zowel de kinderen als de leerkracht een deel van het rapport in. Het rapportfolio 

bestaat uit 4 delen;  Dit ben ik, Dit kan ik, Dit vind ik en Dit wil ik.  De kinderen krijgen hierdoor meer 

zicht op hun eigen ontwikkeling. Het rapportfolio is een ontwikkeldocument wat met de 

schoolontwikkeling kan meegroeien. De kinderen krijgen het rapportfolio mee op vrijdag 6 maart.    

 

NL doet middag 

Op vrijdag 13 maart staat de NL doet middag op het programma. Basisschool De Sterrenboog gaat 

samen met de kinderen en vrijwilligers er weer een super middag van maken. Het programma begint 

om 12:45 uur en eindigt om 14:15 uur. De volgende klussen staan op het programma: 

 Ramen lappen 

 Grind Kulturhuus in de bak 

 Schommel matten zandvrij maken 

 Zandbak aanvullen 

 Open ruimtes netjes opruimen en dweilen 

 Klassen netjes maken 

 Etc. 
 

Klusjes om er voor te zorgen dat de school er weer spik en span uit gaat zien.  

Wij zoeken voor deze middag nog ouders/vrijwilligers die kunnen helpen met de klusjes. Wil je 

helpen? Dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar d.ratering@keender.nl.  

Alvast bedankt en tot 13 maart.  

 
 

 

Doelpunt van de week (bericht van onze reporter) 

Afgelopen zaterdag speelden de jongens en meiden van Vios J10-1G een uitwedstrijd tegen 

Ruurlo J10-4G, in Ruurlo dus. Ze stonden 2-1 achter toen de spelers en speelsters Vios J13-

2G aan kwamen lopen voor hun wedstrijd in en tegen Ruurlo (puur toeval, gebeurt al bijna 

nooit dat we leden van onze club bij de tegenstander zien).  

Boele van Hal (groep 8) had zijn telefoon in de hand en was aan het opnemen, in de hoop 

dat er een doelpunt zou komen. En die kwam er! Een fantastisch doelpunt van Kay 

Wolterink, na een weergaloze assist (voorzet) van Tiem te Morsche en een uitschop van 

keeper Sven Heutinck (alle 3 uit groep 6). Zie filmpje in de bijlage. Dit staat ook op: 

https://www.viosbeltrum.nl/over-vios/nieuws/wereldgoal-bij-jo10-1g.aspx  
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Vervolgens is het doelpunt ook gestuurd naar het doelpunt van de week van de landelijke 

Telegraaf en ook zij reageerden positief, dus aanstaande zaterdag komt het online op de site 

van de Telegraaf bij "doelpunt van de week".  

 

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! 

 
 

Luizencontrole 

Dinsdag na de vakantie op 3 maart is er een luizencontrole. 

 

Data op een rij 

21 febr:    Carnaval 

24 t/m 28 febr:   Voorjaarsvakantie 

3 maart:   Luizencontrole 

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 

31 maart:    Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij. 

13 april:    2de Paasdag vrij 

15 en 16 april:    CITO groep 8 

17 april:    Koningsspelen 

 
Bijlage: - 

 


