
   

Sterrenboognieuws 18 juni 2020 

 
Ouder-kindgesprekken 

De ouder-kindgesprekken vinden plaats op maandag 6 juli en donderdag 9 juli van 15.00 uur tot 

20.00 uur. Wanneer u écht niet kunt op één van de twee data, dan kunt u de leerkracht van uw kind 

mailen tot uiterlijk 26 juni.  

In verband met het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM, zijn de ouder-kindgesprekken dit jaar 

op het schoolplein. 

Om de oudergesprekken volgens de richtlijnen van het RIVM te kunnen verwezenlijken, hebben we 

de volgende afspraken opgesteld: 

• Als basis gelden de richtlijnen van het RIVM. 

• Wanneer u of uw kind verkoudheidsverschijnselen heeft, kan het gesprek niet doorgaan en 
wordt er in overleg een andere afspraak gemaakt. 

• Bij het passeren van anderen houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. 

• Voor de ouder-kindgesprekken wast iedereen zijn/haar handen. 

• Elke leerkracht zit op een vaste plek. 

• Om onnodig contact en oponthoud te voorkomen vragen wij iedereen om precies op tijd te 
komen. 

• Na elk gesprek zorgt de leerkracht ervoor dat de tafel en stoelen worden schoongemaakt. 

• Bij afloop van het gesprek loopt u terug naar de ingang waar u op het schoolplein kwam. 
Heeft u nog een gesprek? Loopt u dan om het schoolplein heen naar de wachtplek van het 
volgende gesprek. 

Waar zijn de oudergesprekken? 

De oudergesprekken vinden dit jaar buiten plaats op de hieronder aangegeven plekken: 

Groep 1/2a: Ingang kleuterplein – gesprek bij de ingang van de kleuters 

Groep 1/2b: Ingang kleuterplein – gesprek bij de ronde cirkel op het kleuterplein 

Groep 3: Ingang Hassinkhofplein – gesprek bij de duikelstang  

Groep 4: Ingang Hassinkhofplein – gesprek op het schoolplein bij de zandbak 

Groep 5: Ingang Mariaplein – gesprek bij de hoofdingang van school 

Groep 6: Ingang Mariaplein – gesprek voor het lokaal van groep 6 

Groep 7: Ingang personeel – gesprek voor de personeelsingang. 

Op de plattegrond hieronder kunt u zien wat de looproutes, wachtplaatsen en gespreksplaatsen zijn. 

Op school vertellen wij uw kind tevens alvast hoe de ouder-kindgesprekken georganiseerd zijn. 

Wat gebeurt er als het regent? 

Mocht het regenen, dan krijgt u op de dag van het ouder-kindgesprek op tijd een e-mail waarin staat 

dat het gesprek plaatsvindt op Microsoft Teams of via videobellen op WhatsApp. 

 



   

 

Legenda: 

         Hier vindt het gesprek plaats 

         Wachtplaatsen voor het gesprek 

         Dit zijn de looproutes naar de wachtplaats en het gesprek 

 
 
Notulen MR 
De notulen van de MR  en de agenda voor de aankomende MR vergadering op 29-6 zijn via 
onderstaande link te lezen. 
https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/ 
 
 
Ouderhulp 2020-2021 
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend 

schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:  

Helpen bij de klusochtend/middag, kopieerouders, activiteiten zoals carnaval, Kerst, sportdag, 

Sinterklaas, het coachen van een voetbalteam voor het schoolvoetbal enz. 

https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/


   

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’20-‘21  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt!

 

Data op een rij 

19 juni: GEEN schoolfotograaf 

22 juni: GEEN schoolreisje, we gaan nog wel een dag wat leuks doen met de groep! 

3 juli: rapportfolio mee 

3 juli: juffendag groep 1-2 

3 juli: kennismaken met de nieuwe leerlingen van groep 1 

6 en 9 juli: oudergesprekken 

8 juli: doordraaiochtend nieuwe groep 

13 juli: afscheidsavond  

17 juli: Leerlingen om 12.15 vrij 

20 juli t/m 28 augustus zomervakantie 

 
Bijlage: 

• Survival Beltrum 
 

http://www.desterrenboog.nl/

