
   

Sterrenboognieuws 16 juli 2020 

 
Vakantie! 
Morgen sluiten we een heel bijzonder 
schooljaar af, een jaar om nooit te 
vergeten.  
Vanwege corona ging de school van de 
één op de andere dag dicht en moest er 
thuisonderwijs gegeven worden.  
Ik heb met bewondering gekeken naar de 
inzet van een ieder. De leerkrachten die 
een razendsnelle digitale ontwikkeling 
doormaakten, leerlingen die thuis hard 
aan het werk gingen en ouders die ineens 
ook juf of meester moesten zijn voor hun 
zoon of dochter. Geweldig wat een inzet, 
petje af! 
Wat het volgend schooljaar ons gaat brengen is nu nog afwachten we weten niet hoe grillig het 
corona virus zal zijn. We hopen dat we naar school mogen blijven gaan met zijn allen.  
Maar dat is volgend jaar, eerst genieten van een welverdiende vakantie! 
 
Zonnige groet, Marie-José Koster 
 
 
Fouten in het rooster  van het vorige SBN 
In het rooster van vorige week stonden 2 fouten. Onze excuses hiervoor. Op de website staan de 
data wel goed. 
 
8 februari Studiedag hele dag vrij NIET-> Dit moet zijn dinsdag 9 februari. 
5 maart: 2de paasdag NIET->Dit moet zijn maandag 5 april.  
 
 
VakantieBieb 
Vanaf 1 juni t/m 31 augustus kan iedereen de VakantieBieb-app downloaden, zodat de kinderen in 
de zomer kunnen doorlezen. Een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een 
terugval. Voor meer informatie bekijk de website: www.vakantiebieb.nl 
 
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. 

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

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.desterrenboog.nl/


   

HERINNERING: OPROEP NIEUW OMR-LID GEZOCHT! 
 
Beste ouders, 
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de 
oudergeleding. Zoals bekend heeft Ferry aangegeven te stoppen als MR-lid. De MR is op zoek naar 
een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.  
 
Wat is een MR? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die 
met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we bijv. de kwaliteit van het 
onderwijs en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar 
gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 
 
* Ferry heeft aangegeven binnen de drie jaar (na twee jaar) te willen stoppen met zijn taak als MR-lid, 
wat betekent dat een nieuw MR lid middels een tussentijdse verkiezing toetreedt tot de MR en in 
eerste instantie het laatste jaar van Ferry volmaakt. Volgend jaar zal er weer een verkiezing 
plaatsvinden en kan het nieuwe MR-lid zich weer herkiesbaar stellen voor de volgende periode van  
3 jaar. Zo kunt u mooi een jaartje “proefdraaien” en kennismaken met de ins en outs van de MR. 
 
MR  basisschool De Sterrenboog. 
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding 
van de MR is er ook nog een adviserend lid (een gelijkwaardige partner “ter verbreding van de 
gedachte” binnen de vergaderingen met uitzondering van het stemrecht). 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over 
de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. 
 
Welke bevoegdheden heeft een MR? 
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de 
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet 
gebeuren via de MR. 

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

• die waarover de MR eerst advies moet geven; 
• die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 
Wat vragen wij van u? 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6x per jaar); 
• Een kritische én open houding. 
 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? 
Stuurt u dan uiterlijk 31 augustus 2020 per mail naar mr@desterrenboog.nl. 

Indien na 31 augustus 2020 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op 
4 september 2020 een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun 
kandidaat. 

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan 
contact op met uit de oudergeleding van de MR. 

Corinna Jensen (Charlotte groep 3) – mr@desterrenboog.nl 



   

Jenneke Abbink (Lotte groep 5, Minke groep 7- mr@desterrenboog.nl  
 
Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)? 

 

 

Bedankt basisschool de Sterrenboog!  
Woensdag 15 juli heb ik  voor dit schooljaar mijn laatste rit gemaakt over de N18 naar basisschool de 
Sterrenboog te Beltrum. Afscheid nemen valt altijd zwaar, zeker omdat ik het erg naar mijn zin heb 



   

gehad hier op school. In de meest gitzwarte periode van mijn leven, heb ik de kans gekregen om op 
deze fijne school met een super team en directie te "helen".   
Ik heb met veel liefde de groepen ½ gedraaid, waarbij ik dit schooljaar op maandag t/m woensdag juf 
mocht zijn van mijn groep ½ B (en van juf Claudette) Een geweldige groep met 
allemaal toppers! Lesgeven en genieten, dat was heel gewoon dit schooljaar. Natuurlijk heb ik ook 
nauw samengewerkt met Juf Marion en Juf Anouk en met 
groep ½ A. We hebben superfijn met elkaar kunnen werken!  
Volgend schooljaar ga ik als invaller werken in de A pool van 
stichting Keender. Dit betekent dat ik naar scholen ga waar 
iemand door ziekte of wegens andere werkzaamheden, 
de eigen groep niet kan draaien. Een bewuste keuze maar ook 
heel spannend.  
Wellicht zien we elkaar volgend schooljaar nog eens (mocht 
er iemand nodig zijn). Dan kom ik weer voorrijden en zeg ik: 
“ik ben er weer".  
Hartelijke groet Trudy Westendorp  
 

 

 

Data op een rij 

17 juli: Afscheid juf Hermien + Leerlingen om 12.15 vrij 

20 juli t/m 28 augustus zomervakantie 

Data nieuwe schooljaar 

31 augustus: Start schooljaar 

7 en 8 sept: Kermis/studiedagen leerlingen vrij 

17 en 22 sept: Kennismakingsgesprekken 

26 sept: Burendag 

28 t/m 30 sept: Kamp groep 8 

30 sept: Start Kinderboekenweek 

 
Bijlage: 

• Informatieboekje Muziekvereniging Concordia 
 


