
   

Sterrenboognieuws 26 november 2020 

 
Vacature directeur 

Aanstaande zaterdag wordt  in de Tubantia en de Gelderlander een vacature geplaatst  waarin  een 

nieuwe directeur voor de Sterrenboog gevraagd wordt. De vacaturetekst is zorgvuldig door team en 

MR opgesteld. De hoop is dat er op korte termijn een nieuwe directeur gevonden zal worden. Op dit 

moment wordt er naar een oplossing gezocht voor de tijd dat er geen directeur  zal zijn. Als daar 

meer duidelijkheid over is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

 

Voorleeskampioenen 

In de groepen 4/5, 5/6, 7 en 8 is de afgelopen weken flink 

gestreden om de voorleeskampioen te worden van de 

groep. Met trots kunnen we vertellen dat de volgende 

kinderen het zijn geworden: 

Groep 4/5: Suus Bennink 

Groep 5/6: Wout Schilderinck en Eke Belterman 

Groep 7: Thom Ribbers en Ser Wouters 

Groep 8: Anne Klein Tuente en Tijn ten Have 

Volgende week gaan we de finale op school houden 

tussen de 4 leerlingen uit groep 7 & 8. De winnaar mag 

door naar de finale in Eibergen om onze school te vertegenwoordigen. We wensen de 4 leerlingen 

veel succes met de voorbereiding en zet ‘m op volgende week. Uiteraard horen jullie wie de 

voorleeskampioen van de Sterrenboog 2020 is geworden, wordt vervolgd! 

 

Facultatieve gesprekken 

Zowel leerkrachten als ouders zelf hebben nagedacht of ze een gesprek willen met elkaar en het 

kind. De leerkrachten gaan ouders uitnodigen via Teams om het gesprek te laten plaatsvinden, met 

uitzondering van groep 8, deze gesprekken zullen wel op school plaatsvinden aangezien het een 

adviesgesprek is. Uiteraard zal gezorgd worden voor de 1,5 meter afstand en schoonmaken van tafels 

tussendoor. 

Omdat ouders niet naar school hoeven te komen, is er geen gezamenlijke planning gemaakt en geen 

rekening gehouden met broertjes/zusjesgesprekken na elkaar. Het kan dus voorkomen dat er een 

gesprek op de ene dag is voor het ene kind is en op een andere dag voor het andere kind. Mocht het 

toch toevallig zo zijn dat gesprekken elkaar overlappen, dan is dit toeval en vragen we jullie om dit 

kenbaar te maken aan desbetreffende leerkrachten. We maken dan graag een nieuwe afspraak. 

 

 

 



   

Kerst 

Het duurt nog even, eerst komt nog Sinterklaas, maar op vrijdag 4 december beginnen we aan de 

eerste adventsviering. We zullen de kinderen deze dag tijdens het samen zijn vragen 1 kerstboom 

versiersel mee te nemen om met elkaar de, dan nog kale, kerstboom te gaan versieren. Vanaf 

maandag 7 december kunnen de kinderen de meegebrachte versiersels in de kerstboom in de aula 

hangen.  

De kerstviering is verplaatst van woensdag 16 december naar vrijdag 18 december. Woensdag 

hebben de kinderen les tot 12.15 uur (‘s middags zijn ze dus nog steeds vrij). Vrijdag hebben ze de 

hele dag kerstviering. Op vrijdag 18 december gaan we ‘s ochtends met de kinderen het dorp in om 

mensen toe te zingen die een lief gebaar goed kunnen gebruiken. Mochten jullie iemand kennen die 

dit leuk zou vinden, dan mogen de kinderen een briefje meenemen met de naam en het adres erop. 

Het zou ook leuk zijn als veel kinderen die dag een kerstmuts op hebben. De lunch wordt door de 

school en de Ouderraad verzorgd. De gewone boterhammen voor 12 uur hoeven hierdoor niet mee. 

We maken er samen een fijne kersttijd van! 

 

 

Data op een rij 

30 nov. t/m 4 dec: Facultatieve gesprekken 

3 dec: Sinterklaas 

16 dec: 12.15 Leerlingen vrij. 

18 dec: Kerstviering (overdag zonder ouders) 

21 dec t/m 1 jan: Kerstvakantie 

19 jan: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij  

 
Bijlage: - 
 


