
   

Sterrenboognieuws 14 januari 2021 
 
Verlenging Lockdown 

Helaas… het is nodig de lockdown te verlengen. We hadden het aan zien komen en toch valt het 
tegen. Voor alsnog is het niet duidelijk of de basisscholen eerder dan 9 februari open mogen. Er gaan 
verschillende geluiden rond. We wachten de berichtgeving af en zullen daar zo snel mogelijk op 
anticiperen. Voor nu hebben we als team afgesproken op dezelfde manier met alle gemaakte 
afspraken door te gaan. 

We zijn trots op alle kinderen (en ouders!) hoe zij ook deze lockdown alles oppakken en de moed erin 
houden. Houd vol! 

 

 
Noodopvang 

Ook voor de komende periode geldt; heeft u een cruciaal beroep en kan de opvang niet anders 
geregeld worden dan bieden wij noodopvang. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden door een 
mail te sturen naar j.vrielink@keender.nl of directie@desterrenboog.nl . Doet u dit aub op tijd zodat 
we duidelijk in beeld hebben wie er wanneer zijn. 

Wanneer leerkrachten op school zijn voor de noodopvang betekent dit minder tijd voor de kinderen 
thuis. Andersom betekent dit ook dat de leerkrachten niet altijd alle kinderen op school kunnen 
helpen zoals normaal op een reguliere schooldag.  

 

 
Studiemiddag 19 januari 
Dinsdagmiddag staat er een studiemiddag gepland voor het team.  
De noodopvang is daarom tot 12.15! 
 

Alles in 1 groep 4 

Volgende week start ons nieuwe thema van Alles-in-1: Wanneer was dat? Dit is een geschiedenis 
thema. We leren over de dino’s, ridders & kastelen, de tijd van toen en piraten. De kinderen mogen, 
als we weer naar school kunnen, materialen die passen binnen dit thema van huis meenemen. 

De kinderen krijgen een (thuis)huiswerkopdracht mee. De bedoeling is dat zij een stamboom maken 
van 3 generaties (zijzelf, papa/mama en opa’s/oma’s). Het zou fijn zijn als jullie hen hiermee willen 
helpen.  

Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 

Groetjes juf Annemiek en juf Tosca 
__________________________________________________________________________________ 

 

 



   

Materialen Alles in 1 schoolbreed 

Vanaf 1 februari zullen we met de hele school aan het thema Kleding en Sport gaan werken. Hiervoor 
willen we graag een kledingwinkel inrichten waar alle groepen bezig kunnen met spel, 
rekenvaardigheden en taal. Het zou leuk zijn als we hiervoor wat kledingrekken zouden mogen lenen. 
Heeft u nog oude kleren liggen dan zijn die ook van harte welkom! 

U mag de materialen bij de kleuteringang neerzetten of meegeven aan uw kind. Bedankt alvast! 

 

Thuiswerken 

Groep 4/5 
 

Hidde uit groep 5a heeft al zijn geld geteld . 
Hij is dol op geld tellen. Voor zijn moeder houdt hij 
zelfs bij hoeveel geld ze aan boodschappen heeft 
uigegeven……nog even en hij houdt het kasboek 
bij voor de famillie Franken. 

Groep 5/6 is druk bezig met de  “Juf Nicole 
challenge”. In 2 weken tijd proberen de kinderen 
(die willen) zoveel mogelijk punten te scoren met 
verschillende opdrachten. Zo zijn er speurtochten 
door huis gemaakt, hebben de kinderen iets 
gebakken wat ze lekker vinden, hun lelijkste outfit aangetrokken, boodschappen gedaan en nog veel 
meer. Hieronder wat leuke foto’s van de opdrachten! Ik ben benieuwd wie de meeste punten heeft 
gehaald volgende week, jullie ook? 



   

 

 

 

Groep 7 
Juf Kris had een bingo bedacht. Probeer de volgende spullen te 
verzamelen, dit stond op een apart blad.  

En ja hoor Sanne was bij ons de eerste die deze opdracht had 
ingeleverd. 
 
Groep 7 is erg druk met al het werk dat ze af moeten krijgen. De 
creatieve opdrachten vinden ze wel leuk, maar liever chatten ze 
samen in Teams. Ook erg gezellig natuurlijk. Op de dinsdagochtend 
kletsen we samen met de hele groep in Teams. Iedereen die wil 
vertelt dan iets. En sommige lijken heeeeeeeel ver weg te zijn in de 
bergen! Hun achtergrond is dan een foto van een prachtig 
berglandschap. Of sommigen leven in de wereld van Minecraft.  
 
In elk geval vanuit ons niet veel nieuws te melden, wij gaan zo door, 

houden het nog vol en wensen iedereen veel succes met thuiswerken. Groetjes uit groep 7 
 



   

 
Ophalen materialen 
 
Op vrijdag 15 en maandag 18 januari kunnen kinderen waarvan de juf of meester dit aangeeft 
materialen ophalen uit hun klas. Het zal klaarliggen op de eigen tafels.  
 
 
Data op een rij 
19 jan: Studiemiddag (noodopvang tot 12.15!) 
1 feb: MR vergadering 
9 feb: Studiedag leerlingen hele dag vrij 
15 t/m 19 feb: Voorjaarsvakantie 

 
Bijlage: 
 


