Sterrenboognieuws 29 oktober 2020
25 jaar
Dag lieve ouders/kinderen van de Sterrenboog,
Afgelopen 25 oktober was het zo ver, ik was 25 jaar juf. Zelfs 25 jaar juf in Beltrum! Eerst op de
Ludgerschool en later op de Sterrenboog. Dit voelde heel erg bijzonder. Ik heb er voor gekozen om
het klein te vieren, thuis met mijn gezin en op school in 2 delen met wat lekkers bij de koffie. Samen
met de kinderen van groep 7, vieren we vrijdagmiddag een gezellige middag.
In mijn woordje aan de collega’s heb ik ook verteld hoe bijzonder het voelt om al 25 jaar in Beltrum
te mogen werken. Ik heb me vanaf het allereerste moment op 23-jarig leeftijd zo enorm thuis
gevoeld. Natuurlijk is komende vanuit Zieuwent, eveneens een klein en hecht dorp, vergelijkbaar in
veel opzichten.
En juist dat, de warmte, de betrokkenheid, de eerlijkheid, de hulp, lieve woorden via een mail of
belletje of een app, het heeft me al die jaren zo goed gedaan om zo met ouders en kinderen te
mogen werken/communiceren.
Ik zei niet voor niets tegen de collega’s: “ Ik hou van Beltrum, de kinderen, de mensen, mijn collega’s,
het is een fantastisch dorp”.
Dus bij deze ook mijn dank aan jullie kinderen, ouders, en oud-leerlingen en hun ouders voor al die
mooie jaren tot nu toe. Ik hoop nog heel lang juf te mogen zijn en te mogen genieten.
Veel lieve, warme groeten: Tanja Huinink

Marie-José nieuwe baan
U heeft gisteren in een brief van de bestuurder kunnen lezen dat ik vanaf 1 januari 2021 niet meer
werkzaam zal zijn op de Sterrenboog. Net als Tanja hierboven beschrijft, hou ik van Beltrum, de
mensen en de school. Ik vind het er fantastisch, de school bloeit, is mooi verbouwd en het loopt op
rolletjes.
Tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan, al was dat zeker geen gemakkelijke beslissing.
Vanaf 1 januari word ik, samen met een duo, meerscholendirecteur van 4 scholen in Groenlo-Zwolle.
Ik ga de Sterrenboog enorm missen!
Voor mijn opvolging wordt een procedure in gang gezet. U zult regelmatig op de hoogte gehouden
worden over de voortgang.
Hartelijke groet, Marie-José

Oproep materialen:
9 november starten de groepen 5 tot en met 8 met het project Moderne Geschiedenis. Een
onderdeel van het project is dat de leerlingen zelf een fantasiemachine gaan bouwen. Hiervoor zijn
we op zoek naar de volgende materialen:

•
•
•
•

Plankjes afvalhout (diverse formaten): hout, triplex, multiplex, MDF (niet te groot)
Stukjes afvalhout, latjes e.d. (niet te groot)
Schuurpapier
Spijkers en schroeven
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bouten en moeren
Tandwielen en andere wieltjes
Elastieken
Touw en wol
IJzerdraad en koperdraad
Gekleurd elektriciteitsdraad
Buizen (plastic en metaal)
Isolatiemateriaal
Paperclips, splitpennen
Oude huissleutels, fietssleutels e.d.
Metalen kettingen (hang en sluitwerk)
Spiraalveren (metaal)
Klein materiaal van kunststof en metaal: knopen, doppen, kralen, deksels van potjes,
aluminium cupjes van waxinelichtjes e.d.
Rietjes
Stokjes
Aluminimumfolie
Blikjes, doosjes, plastic bakjes e.d.

Van alles dus om een prachtig zelfgemaakte machine te ontwerpen en te bouwen. Heeft u een van
deze materialen dan mag u dit meegeven en inleveren bij Meester Daan in groep 8.
Alvast vriendelijk bedankt.

BIJDRAGE OUDERRAAD EN CONTINUROOSTER.
Het nieuwe schooljaar is al weer enkele weken bezig, Sinterklaas, de kerst het staat allemaal weer
voor de deur, handvaardigheid, attenties voor zieke kinderen etc. allemaal kosten van de ouderraad.
Om dit te kunnen doen vragen wij een ouderbijdrage van € 42.50 per kind en de bijdrage voor de
opvang van het continurooster € 45,00 per kind. In overleg met de directie, MR en OR gaat het innen
hiervan in twee termijnen van € 43.75 per kind gebeuren. Dit zal gebeuren in oktober en februari van
dit schooljaar. Wij hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld over het incasseren van de
bijdrage. Mocht u kind als eerste van het gezin instromen of zijn uw gegevens bij ons nog niet bekend
dan krijgt uw kind een schrijven mee naar huis.
Namens de ouderraad,
Hugo te Woerd penningmeester.

Data op een rij
3 nov: Studiedag leerlingen vrij
19 nov: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij
23 nov: MR vergadering
30 nov. t/m 3 dec: Facultatieve gesprekken

16 dec: Kerstviering (overdag zonder ouders) 12.15 Leerlingen vrij.
21 dec t/m 1 jan: Kerstvakantie
Bijlage:
• Springmiddag gymvereniging Vios Beltrum

