Sterrenboognieuws 24 september 2020
Sterrenboogweken
De eerste vier weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer bijna op. Deze weken hebben in het
teken gestaan van de Sterrenboogweken. De eerste twee weken stonden in het teken van
kennismaken en in de afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met het maken van afspraken.
Samenwerken
In de komende afsluitende 2 weken leren we de kinderen samen te werken. Hoe werk je samen?
Welke afspraken maken wij daarover? Welke hulpmiddelen zetten wij in?
Ook zal er extra geoefend worden in het samenwerken. Feedback wordt er gegeven.
Feedback
Feedback is het geven van een
boodschap over het handelen van
een ander. Dit levert je het
volgende op:
- je vergroot je zelfkennisje
leert anderen beter kennen
- je ontwikkelt en onderhoudt
goede werkrelaties
- je bereikt gewenste
resultaten
Wanneer je met anderen
samenwerkt, is het
onoverkomelijk dat je elkaar
aanspreekt op gedrag en acties
(zowel positief als negatief). Door
feedback te krijgen, hoor je van
de ander wat jou misschien
onbekend was of waar je onzeker over bent. Of je krijgt een compliment, waardoor je zelfvertrouwen
toeneemt. Kortom: feedback helpt om het beeld over je eigen handelen scherper te krijgen.
Vacature schoonmaak
Onze school wordt schoongemaakt door een medewerker van schoonmaakbedrijf GOM. Per 1
oktober stopt Ruud onze schoonmaker bij GOM. Er zijn op dit ogenblik geen schoonmakers te vinden
ook al staan er op veel verschillende plekken vacatures uit. Het gaat om vijf dagen in de week twee
en een half uur per dag. Mocht u iemand weten wilt u hem of haar er dan op attent maken? Er kan
contact opgenomen worden met Monique Verhoef, rayonleidster GOM, mverhoef@gom.nl telefoon
06-53203192
De kinderboekenweek
Deze start op de Sterrenboog op donderdag 1 oktober. Samen met alle groepen gaan we de ochtend
rondom het thema: En toen… openen met alle kinderen in de aula.

Er zullen de dagen daarna door leerkrachten in alle groepen activiteiten/opdrachten gedaan worden
die met de kinderboekenweek te maken hebben. In de aula zullen opdrachten klaar liggen die
gedaan kunnen worden.
Elke dag wordt er in de groepen 1 tot en met 7 voorgelezen door kinderen uit groep 8.
Op vrijdag 9 oktober willen we de kinderboekenweek afsluiten met een heuse boekenruilmiddag.
Kinderen mogen die ochtend een boek (of meer) meenemen van thuis die zij niet meer lezen en dus
willen ruilen voor een ander boek (en). Het is wel prettig dat dit boek in goede staat is en geen
bladzijdes mist of de kaft zo erg stuk is, dat dit niet meer goed leest. Deze boeken worden die dag in
de aula neergelegd en elke groep gaat in de middag een moment naar de aula, zodat elk kind weer
een nieuw boek mag uitzoeken en meenemen. Let wel: Geen boek meegebracht, betekent geen boek
uitzoeken.

Veel leesplezier allemaal!
Fietskeuring gaat niet door
Het bestuur van VVN Oost Gelre heeft in haar vergadering besloten om dit najaar géén
fietskeuringen te doen. Dat geldt voor alle scholen in Lichtenvoorde en de kerkdorpen. Voor
Groenlo/Beltrum moeten de scholen dit zelf bepalen. De Sterrenboog heeft besloten dit ook niet te
doen.
Redenen die ons tot dit besluit hebben gebracht zijn:
- de 1,5 meter-maatregel is niet of nauwelijks te handhaven,
- de vrijwilligers die de fietsen controleren zijn allemaal 65+ en behoren derhalve tot de risicogroep,
- het aantal besmettingen neemt toe, óók in sommige delen van Oost Gelre,
- wij adviseren, maar uiteindelijk zijn de ouders verantwoordelijk om hun kind op een deugdelijke
fiets aan het verkeer te laten deelnemen.
In de bijlage is een checklist toegevoegd waarmee ouders zelf de fietscontrole bij hun kinderen
kunnen doen.
Helaas, het is in deze tijd niet anders maar wij hopen dat wij in 2021 weer als vanouds de scholen en
de leerlingen van dienst kunnen zijn.
Wij vertrouwen op jullie aller begrip hiervoor.

Vriendelijk groetend,

namens VVN Oost Gelre,
Geert Bongers, secr.
Nijntje Beweeg
Vanmorgen hebben groep 2 en 3 de afsluiting van Nijntje Beweeg gehad. De kinderen konden laten
zien wat ze afgelopen jaar hebben geleerd.
Alle kinderen hebben goed hun best gedaan!
Na afloop kregen ze allemaal hun diploma en een cadeautje.
Top gedaan, gefeliciteerd!

Data op een rij
28 t/m 30 sept: Kamp groep 8
30 sept: Start Kinderboekenweek
6 oktober: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag)
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
3 nov: Studiedag Leerlingen vrij
Bijlage:
Poster preventieavond
Nieuws van de hobbyclub
Checklist fietscontrole voor ouders

