Sterrenboognieuws 15 oktober 2020
Gym
Wij kregen bericht van de beheerder van de sporthal dat we geen gebruik mogen maken van de
kleedkamers en de douches. We hebben besloten wel te gaan gymmen. Het zou handig zijn dat de
leerlingen op de dag dat ze gym hebben gemakkelijk zittende kleding dragen.
Luizencontrole
In verband met de maatregelen rondom corona gaat de luizencontrole na de herfstvakantie niet
door.
Wilt u uw kind(eren) wel blijven controleren want er zijn wel kinderen die luizen hebben.
Inloopspreekuur GGD Verpleegkundige Maria Krabbenborg
De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over opvoeding, psychosociale
problemen, pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid en vaccinaties.
Maar ook voor de lengte, gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test, help
ik u graag.
Vrijdag 6 november Kulturhus De Wanne
I.v.m. de corona-maatregelen kan dit alleen op afspraak. U kunt mij hiervoor
Mailen: m.krabbenborg@ggdnog Tel: 0884433206 WhatsApp: 0625644217

___________________________________________________________________________
Jaarvergadering
De Ouderraad heeft besloten om dit jaar geen jaarvergadering te doen i.v.m. de corona.
Wil je inzage hebben dan ben je altijd welkom, en kun je een afspraak maken bij Hugo te Woerd
(buurseman19@gmail.com)
Groeten de Ouderraad

Voorstellen (nieuwe) MR leden.
Het schooljaar is alweer een aantal weken geleden begonnen en onze eerste vergadering heeft reeds
plaatsgevonden. Hoogste tijd om onze (nieuwe) MR leden aan u voor te stellen:
In de OMR is Bart Breedijk als nieuw lid aangeschoven. Hij is vader van 3 (één zoon en twee
dochters). Zijn jongste dochter zit nog op de basisschool en gaat naar groep 6. Bart heeft de taak
als vicevoorzitter op zich genomen.
Corinna Jensen blijft onze secretaris binnen de MR en haar dochter gaat inmiddels naar groep 4/(5).
Jenneke Abbink is adviserend lid en haar twee dochters gaan naar groep (5)/6 en 8.
In de PMR is juf Nicole van Melis als nieuw lid aangeschoven. Zij is de juf van groep 5/6 en heeft de
taak van Penningmeester op zich genomen.
Daan Ratering is de meester van groep 8 en heeft dit schooljaar het voorzitterschap op zich
genomen.
Met elkaar gaan we ook dit schooljaar weer werken aan een goed leerklimaat, kwaliteit voor het
onderwijs en een fijne schooltijd voor onze kinderen.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën schroom dan niet en mail ons of spreek ons aan.
De MR is te bereiken onder mr@desterrenboog.nl.
Via de nieuwsbrief zullen wij de vergaderingen aankondigen, die overigens door iedereen bezocht
mogen worden (aanmelding vooraf bij de voorzitter is wel gewenst). De notulen van de
vergaderingen zijn op de website in te zien.
Wij verheugen ons op een prettige, constructieve samenwerking tussen alle ouders, directie en het
team van de Sterrenboog.
Nicole, Daan, Bart, Corinna en Jenneke
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op
23 november a.s.
Piet de Wit Schaatsproject
Het schaatsproject voor groep 7 en 8 gaat dit jaar niet door i.v.m. corona.
Data op een rij
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
3 nov: Studiedag Leerlingen vrij
19 nov: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij
30 nov. t/m 3 dec: Facultatieve gesprekken

Bijlage: -

