Sterrenboognieuws 19 november 2020
Sinterklaas
Sinterklaas is afgelopen zaterdag weer aangekomen.
Ook op de Sterrenboog vieren we Sinterklaas. Al zal het er wel anders uitgaan
zien dan voorgaande jaren.
In de hal zijn geweldige sinterklaas ontdekhoeken gemaakt waar de leerlingen
volop kunnen spelen en ontdekken.
In plaats van de pietenochtend gaan we de komende 2 weken met de groep 1,2,3 en 4 op de
vrijdagmiddag een pietencircuit doen.
Op woensdag 25 november mogen alle kinderen de schoen zetten op school.
Op donderdagochtend 3 december zal de Sint onze school bezoeken, uiteraard coronaproof.
Vandaar geen gezamenlijk welkom met ouders en kinderen. Maar wel een heel warm welkom
natuurlijk!

Stagiaires
Hallo, Ik ben Iris Hilhorst en ik loop stage bij juf Nicole in groep 5/6 op de dinsdag en de woensdag. Ik
zit in het eerste leerjaar van de opleiding onderwijsassistente in Groenlo op het Graafschapcollege. Ik
ben 16 jaar en mijn hobby is tennis dit doe ik al sinds dat ik een klein meisje was. Ik woon in
Geesteren gld op een boerderij met koeien. Ik heb al twee dagen met de groep mee gelopen en tot
nu toe vind ik de klas super leuk!
Groetjes Iris Hilhorst

__________________________________________________________________________________
Hallo allemaal!
Ik ben Milou Beurskens, 17 jaar oud en kom uit Groenlo. Ik loop stage sinds vorige week in groep 1/2
A bij juf Marion. Ik doe de opleiding onderwijsassistente op het Graafschap College in Groenlo. Ik
vind het heel erg leuk om te werken bij de Hassinkhof in Beltrum, Ik werk daar in het grand café en
heb het heel erg naar mijn zin. Daarnaast vind ik het heel leuk om te zingen (ik kan het niet goed) en
lekker verdwalen in een mooi boek vind ik ook heerlijk. Ik vind het heel leuk om met kinderen te

werken en ze wat te leren, ik heb een aantal oppasadressen waar ik met heel veel plezier heen ga! Ik
heb heel veel zin in mijn stage op de Sterrenboog!

Data op een rij
23 nov: MR vergadering
25 nov: Schoen zetten op school
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
19 jan: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij
Bijlage:

