
   

Sterrenboognieuws 23 april 2020 

 
Start van onze school na thuisonderwijs 
Zoals u dinsdag tijdens de persconferentie van onze premier heeft kunnen horen mogen de 
basisscholen na de meivakantie voor de helft weer open. We vinden het fijn dat we onze leerlingen 
na de meivakantie weer mogen verwelkomen, we hebben ze écht gemist! 
Op dit ogenblik hebben we onze plannen voor de herstart na veel overleg zo goed als klaar. 
Vanavond hebben we overleg met onze MR om de plannen met hen te bespreken. Morgen zult u een 
mail ontvangen waarin u kunt lezen hoe wij na de vakantie gaan starten.   
 
 
Opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen in de meivakantie 
In de meivakantie wordt de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen verzorgd door “ ‘t  
Belhameltje”.  Ook voor kinderen van ouders in cruciale beroepen die geen klant van de Belhamel 
zijn is dit mogelijk. 
Mocht u van de opvang gebruik willen maken dan kunt u zich, liefst zo spoedig mogelijk, aanmelden 
bij “ ’t Belhameltje” 0544-481343. 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Onderstaand treft u het vakantierooster voor het volgend schooljaar aan. Studiedagen en een 
eventuele extra week met Pinksteren zijn nog niet opgenomen omdat we nog niet zover zijn met de 
planning van volgend jaar. 
 
      
Herfstvakantie  19-okt 23-okt 

Kerstvakantie  21-dec 1-jan 

Voorjaarsvakantie  15-feb 19-feb 

Pasen   5-apr 5-apr 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 26-apr 7-mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13-mei 14-mei 

Pinksteren  24-mei 24-mei 

Zomervakantie  17-jul 29-aug 

      
kermis   7-sep 8-sep 

      
 
Koningsspelen/Woningsspelen 
 
Groep 7: 

 
Op 17 april zouden we de koningsspelen hebben gehad op school. 
Om daar toch een graantje van mee te pikken waren kinderen via 
het vorige SBN uitgedaagd om thuis een aantal spellen volgens 
ideeënkaarten te gaan doen. De familie Abbink was er ’s morgens 
al op tijd klaar voor. 
 
 

 



   

Groep 5:  

Groep 5 is vrijdag enthousiast aan het sporten 

geweest. 

Kenji en Luca hadden de hele ochtend de 

gymzaal voor zichzelf.  

 



   

 

 



   

Groep 7: 

Tijdens de afsluitende week bij het thema Geloof van Alles in 1 konden kinderen een boeddhabeeld 

gaan kleien. En een woordweb gaan maken over jezelf in het engels. Hieronder een aantal 

voorbeelden. Deze week sturen we elkaar een kaartje. Verrassing van wie… En fijne vakantie allen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
Groep 1/2 
 
De kinderen uit groep 1/2 zijn deze week weer druk bezig thuis. Ze zijn bezig met woorden klappen, 
een woordweb maken over dieren, meten, het bouwen van hokken en dierenverblijven, ze zoeken 
woorden met de letter d en maken mooie kronen voor koningsdag. We laten jullie graag zien waar 
we mee bezig zijn, kijk maar mee: 
 
Hier zien jullie dat we aan het meten zijn: 
 

         
 
Hier zien jullie onze mooie dierenverblijven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



   

           
 
En zoals jullie kunnen zien zijn de kinderen al helemaal klaar voor koningsdag:  
 

           
 

                     
 
Alle juffen van groep 1/2 wensen jullie alvast een fijne vakantie en hebben zin om jullie na de 
vakantie weer te zien. Tot snel!  
 

Groep 6 

Gelukkig nemen de kinderen van groep 6 tijdens deze thuiswerkweken ook tijd voor ontspanning! 

Lekker relaxen, naar buiten toe, hutten bouwen, Koningsspelen en nog veel meer! De foto’s spreken 

voor zich! Kijk en geniet van deze toppers! 
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In groep 4 Is deze week weer keihard gewerkt. Onder het harde werken werden we zelfs verrast 

door een leuke traktatie van Pem. Ze kwam dit aan huis bezorgen (zelfs bij de meester): 

 

 



   

Groep 8 schreef stelopdrachten over het coronavirus. Hierbij een van de mooie verhalen.  
Deze is geschreven door Wytze. 
 

Het Verhaal over Corona 
Het begon allemaal op een markt in China. Er waren eens 2 virusjes die 

elkaar tegen kwamen op een Chinese markt. Ze werden samen een heel 

groot gevaarlijk virus genaamd Corona. Het virus besmette een man, ze 

gingen door zijn lichaam en kwamen uit bij de longen. De man werd heel 

ziek en ging dood. Daarna gingen ze verder in China. Het verspreidde zich 

onder de mensen. Want je hebt het eerst niet door, maar dan wordt je 

ineens ziek. Ze werden steeds groter en met meer. Ze gingen Azië in en 

verder over de hele wereld. Ze werden super machtig. Op een dag 

trokken ze rond in iemand zijn lichaam. Het lichaam was er al slecht aan 

toe en konden zo hun gang gaan. De man kwam 2 dagen daarna tot 

overlijden. Ze gingen door naar Noord-Italië. Daar gingen veel mensen op 

wintersport, dus voor hun was het heel mooi. Maar voor de mensen niet. 

Het verspreidde door heel Europa. Ze waren een dag in iemands lichaam 

toen ze iets hoorde in het bloed. Ze keken verderop en wat bleek. Het 

waren soldaten. Ze kregen ruzie en het virus verloor. Het virus ging weg 

en het lichaam was weer gezond. Het lichaam won steeds vaker en bijna 

iedereen heeft het virus al gehad dus het werd te sterk voor het virus. Het 

virus ging langzaam weg. De mens kon weer normaal gaan leven en de 

scholen gingen langzaam weer open. Iedereen was weer blij: ‘We hebben 

Gewonnen!’ riep iedereen. En iedereen leefde nog lang en gelukkig!    

In groep 3 zijn we deze week weer begonnen met een nieuw thema. Het thema dieren. 

Dit thema zijn wij thuis gestart met het luisteren naar het prentenboek van lijn 3. Ook kwam hierbij 

woordenschat aan de orde. Juf Hermien heeft vandaag een leuke speurtocht in haar tuin gemaakt 

waarbij de kinderen virtueel konden zoeken naar de woordenschatwoorden.  We kwamen van alles 

tegen. Jonge vogeltjes die gevoerd werden door hun moeder, een drachtig paard en we konden zien 

hoe vogels zelf een nestje fabriceren. Zelfs juf Ingrid zat nog in de tuin van juf Hermien.  

 

We kregen deze week ook een berichtje van een klasgenootje die dinsdagnacht samen met zijn 

moeder om 3.30 ’s nachts liggend op de trampoline naar de sterrenhemel heeft gekeken. Zoals ze 

zelf zeiden was het een magische nacht. Ze hebben een rij satellieten voorbij zien komen en veel 

vallende sterren gezien. Ook is er in die nacht een mooi gesprek over de ruimte geweest. Wat zal 

deze leerling veel geleerd hebben zeg ! 



   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kinderen, wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe. Rust lekker uit en hopelijk zien we 

elkaar na de vakantie snel weer op school ! 

 

Jarig deze week:   
22 april Luca Ballast 

22 april Pem Wolterink 

23 april Rick Ballast 

24 april Mirthe Bomers 

24 april Suze te Braak 

24 april Jikke ten Have 

25 april Sten Wiegerinck 

Jarig in de vakantie: 

 

1 mei Mick te Morsche 

2 mei Dex Ballast 

7 mei Stijn Groot Zevert 

Data op een rij 

De studiedag op 14 mei gaat niet door, deze dag wordt een schooldag voor de leerlingen. 

 

 
Bijlage: 
 


