
   

Sterrenboognieuws 12 november 2020 

 
Facultatieve gesprekken (herinnering) 
 
De gesprekken zullen i.v.m. alle coronamaatregelen plaatsvinden in Teams. Je krijgt als ouder een 
uitnodiging van de leerkracht in je mail. Vervolgens klik je op deelnemen en neem je automatisch deel 
aan het gesprek, je hoeft hiervoor niets te installeren. Hiervoor heb je wel een telefoon, tablet of 
computer nodig met camera/microfoon.  
 
Groep 1 t/m 7 
In de week van 30 november staan de facultatieve tienminutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
gepland. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 16.30.  

De facultatieve gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven om 

in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht je uitnodigt voor een 

gesprek.  

Wil je voor donderdag 19 november bij de leerkracht aangeven als je een gesprek wenst. Mocht je 

één van de middagen echt niet kunnen dan kun je dat ook aangeven. Samen met de leerkracht 

bepaal je of het wenselijk is of het kind ook aanwezig is bij het gesprek.  

Groep 8 

Alle leerlingen worden voor een tienminutengesprek uitgenodigd. In het gesprek komt het voorlopig 

advies voor het voortgezet onderwijs aan bod. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 

16.30. Voor donderdag 19 november kun je bij de leerkracht aangeven als je op één van de dagen 

ECHT niet kunt. 

 
Agenda MR 
De agenda voor de MR vergadering van 23 november kun je vinden op: 
https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/ (ctrl+klik om de link te openen) 
 
 

Sinterklaas (ook niet) in Beltrum 

Dag kinderen, 

Zaterdag 14  november is het weer zover en komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Nederland.  

Zoals iedereen weet loopt het dit jaar helaas allemaal anders en kan de Sint deze dag niet persoonlijk 

een bezoek aan Beltrum brengen. 

Wel moeten jullie ouders alle digitale kanalen goed in de gaten houden, wie weet laat de Sint daar 

nog iets van zich horen… 

Oja, en niet vergeten vanaf zaterdag 14 november je schoentje weer te zetten, Sint zet dit jaar extra 

veel Pieten in! 

Heel veel groeten van Sint en Piet. 

 

https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/


   

Namens de ondernemersvereniging. 

www.beltrumseondernemersvereniging.nl 

 

Nieuws vanuit de Kinderpostzegels 

 

Deze week kregen we het bericht van de Stichting Kinderpostzegels. Hieronder kan je lezen hoeveel 

geld er is opgebracht door alle kinderen van Nederland, hoeveel scholen meededen enz.  

Namens de Sterrenboog deed groep 7 dit jaar mee. Dank je wel aan alle kinderen die zo goed hun 

best hebben gedaan om zoveel mogelijk te verkopen. En natuurlijk ook dank aan de mensen die iets 

gekocht hebben. 

 

 
 

Data op een rij 

 

19 nov: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 

23 nov: MR vergadering 

30 nov. t/m 4 dec: Facultatieve gesprekken 

3 dec: Sinterklaas 

16 dec: Kerstviering (overdag zonder ouders) 12.15 Leerlingen vrij. 

21 dec t/m 1 jan: Kerstvakantie 

 
 
Bijlage: 
 

http://www.beltrumseondernemersvereniging.nl/

