
   

Sterrenboognieuws 20 maart 2020 

 
Beste allemaal, 
En zo maar ineens zit de school dicht en werken we 
allemaal vanuit huis. Maandag hebben we samen met 
ons team het onderwijs op afstand vorm gegeven. Met 
pijn in ons hart zagen we ouders of leerlingen 
vertrekken met een lespakket onder de arm. Wij als 
collega’s namen afscheid van elkaar. 
Dit is niet wat we willen maar helaas is het broodnodig 
om verdere ontwrichting van de maatschappij te 
voorkomen.  
De afgelopen dagen hebben we (op afstand) met 
bewondering gekeken naar onze leerlingen die vol enthousiasme aan het werk gingen met de 
opdrachten van de weektaken. Trots ben ik op het team dat keihard werkt om alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Jullie als ouders wil ik bedanken voor het thuis ondersteunen van jullie 
kind(eren). Het is een zware opgave  maar alleen samen komen we erdoor heen! Naast informatie 
willen we in de nieuwsbrief ook  laten zien hoe hard er in de vele huiskamers gewerkt wordt. Zo zien 
we elkaar toch nog een beetje. 
Mocht u de komende tijd vragen hebben, stel ze vooral! We blijven heel graag met iedereen in 
contact. 
 
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.(uitspraak Rutte) 
 
Hartelijke groet, Marie-José Koster 
 
 
 
 Een aantal activiteiten die niet door gaan 
 

 Tulpenactie 

 Viering in de kerk  

 Eindcito groep 8 

 Koningsspelen 

 Schoolvoetbal 
 
 

Voorlees-idee 
Het sluiten van de scholen zorgt ervoor dat veel mensen met de kinderen thuis zitten. Een moeilijke 
situatie, maar er is gelukkig thuis ook genoeg te doen! Daarom bieden we De Voorleeshoek tijdelijk 
drie weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen 
thuis te vermaken.  
  
Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken.  
  
 
 
 

 

http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht
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i.p.v. gym en sporten gaan Thijmen en Anne Helmers een ‘rondje’ om het 

huis rennen. Tijmen heeft zijn PR al verbroken van 2.44 naar 2.34.  

 

 

 

En omdat het werk van ouders er aardig bij inschiet willen de kinderen wel 

klusjes in het huishouden doen.  

 

 

 

Hallo allemaal, 

Het is wel even wennen, thuis leren, thuis werken, niet samen spelen met klasgenootjes, maar we 

gaan ervoor! Aangezien Marco (de vader van Lotte en Minke) door moet 

werken, was het voor onze meiden een uitgelezen kans om een keer mee te 

gaan. Marco is vrachtautochauffeur en is meestal de hele week van huis. Dus 

Lotte en Minke zijn ieder een dag én een nacht mee geweest met papa. Hoe 

leuk is dat!!  

“Hallo Kids,  

Ik moet thuis leren, maar ik heb het wel leuk. 

Ik ben mee geweest met papa op de 

vrachtauto en het was heel leuk. En ik ga de 

juffen niet teleurstellen want ik heb gewoon 

geleerd in de vrachtauto. Het slapen in de 

vrachtauto was ook heel leuk en ik heb goed 

geslapen. Mijn tanden heb ik buiten gepoetst. 

Best raar! We hebben reeën gezien en volgens 

mij heb ik ook een das gezien. Dit was mijn 

stukje.  

Groetjes Lotte Abbink” 

 

 

“ Hallo allemaal,  

Ik vond het heel leuk om in de vrachtauto te 

studeren, omdat je dan ook weer een stukje van de 

wereld ziet. En als het mooi weer is zit je lekker in 

het zonnetje. Ook zag ik allemaal grappige huisjes in 

de Eifel, want daar waren wij.  

Groetjes Minke Abbink” 

 



   

Hoi, 

Hier een boodschap van Niké Groot Zevert uit 

groep 5. Ik vind de thuisstudie leuk om te 

doen, maar soms ook niet omdat ik dan mijn 

vriendinnen/vrienden mis. Gelukkig krijgen we 

van de juffen opdrachten en appjes!  

Samen met mijn zus en broertje maken we er 

elke dag een leuke dag van! We spelen veel 

buiten met springtouw en stoepkrijt. Allemaal 

spellen die we lang niet hebben gedaan.  

Ik hoop iedereen weer snel te zien en dat 

iedereen gezond blijft.  

Groetjes uit Voor Beltrum van Niké  

 

 

 

 

 

 

Groep 1 en 2 is ook hard aan het werk!! 

We hebben jullie zien bouwen, tekenen en knutselen. 

Sommigen hebben speurtochten gemaakt, gedanst en natuurlijk fijn buiten gespeeld. 

Leuk om te zien dat iedereen zo goed bezig is. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lieve kinderen,  

Dit is de eerste week dat we elkaar niet in de 

klas hebben gezien. Wat raar is dat he? 

Maar door alle berichtjes en mooie foto’s zijn 

we toch dicht bij elkaar. 

Wat is iedereen toch al hard aan het werk. 

Ouders die  hun kinderen uitleg geven maar 

ik heb ook van kinderen gehoord  dat  zij hun 

ouders nog wat bij moesten spijkeren . Ga 

zo door allemaal en maak er met z’n allen 

wat van. En lukt het een keertje niet….. denk 

dan maar aan de boodschap uit het gedicht! 

Groetjes Juf Ingrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data op een rij 

13 april:    2de Paasdag vrij 

21 april:    Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 

27 april t/m 8 mei:   Meivakantie 

 
Bijlage: 
 


