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Rapport 
Morgen krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis. Dit zal anders zijn dan normaal i.v.m. de 
coronatijd. Door het thuisonderwijs hebben we niet genoeg gegevens om het rapport objectief en 
naar onze inzichten in te vullen. Daarom is het rapportgedeelte van de leerkracht niet ingevuld.  
 
Het is vooral een portfolio geworden, waarbij de kinderen dingen hebben toegevoegd waar ze trots 
op zijn, wat ze geleerd hebben en hoe het gegaan is in deze bijzondere tijd.  
Ook zijn een aantal citotoetsen wel afgenomen en de resultaten hiervan zijn in het rapport 
toegevoegd.  
 
Het zou fijn zijn als het rapport voor de zomervakantie of net na de zomervakantie weer wordt 
ingeleverd met handtekening! Dit omdat het portfoliodeel het gehele jaar door het kind wordt 
aangevuld. 
 
Tijdens de ouder-kindgesprekken zullen we de voortgang van uw kind(eren) verder bespreken.  
 
 
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! 

Foto’s website  

Alle foto’s en groepspagina’s worden in zomervakantie weer leeggemaakt.  

Denkt u er aan om de foto’s, die u wilt bewaren, op te slaan?  

 

Coulanceregeling TSO 

Kinderopvang ’t Behameltje heeft na contact te hebben opgenomen met onze school aangegeven 

een coulanceregeling te willen treffen voor het niet verzorgen/uitvoeren van de TSO in Coronatijd. 

Dit houdt in dat er over de weken tijdens de Coranatijd en er geen TSO is geweest, er geen kosten 

gerekend gaan worden. Deze bijdrage per leerling wordt terug geboekt naar de OR. Wij als OR stellen 

voor om deze bijdrage te besteden aan de kinderen. Mocht u als ouder het er hier niet mee eens zijn 

en deze bijdrage voor de TSO toch uitgekeerd willen hebben dan hebt u daar recht op en kunt u zich 

voor 11 juli melden bij mij. 

Hopend u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet, Hugo te Woerd. 

hugotewoerd@hetnet.nl 

http://www.desterrenboog.nl/
mailto:hugotewoerd@hetnet.nl


   

 
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 
 

 
 

 

Data op een rij 

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 

10 juli: Meester Daan viert de verjaardag in groep 4 

13 juli: musical groep 8 

17 juli: Afscheid juf Hermien + Leerlingen om 12.15 vrij 

20 juli t/m 28 augustus zomervakantie 

 
 

• Bijlage: Lekker lezen 

http://www.vakantiebieb.nl/


   

 
 
 


