Sterrenboognieuws 21 januari 2021
Beste ouders,
In de media verschijnen allemaal berichten over achterstanden bij de kinderen. We hebben het hier
als team over gehad en maken ons zorgen over het effect van deze berichten. Wij zijn van mening
dat jullie als ouders en wij als leerkrachten er alles aan doen om de kinderen te helpen daar waar het
kan, binnen de mogelijkheden die we hebben, terwijl we alle ballen in de lucht proberen te houden.
Wij denken dat de kinderen zich allemaal ontwikkelen. Wij doen met ons aanbod ons best met een
minimaal programma de kinderen maximaal op niveau te houden.
Neem gerust contact op met de leerkracht wanneer het thuis lastig gaat. We snappen heel goed dat
de motivatie soms minder wordt, dat de weerstand soms groter wordt. Probeer dan samen met de
leerkracht te kijken wat op dat moment nodig is. Zo hopen we de lat niet te hoog te leggen voor
elkaar en er ook deze lockdown het beste van te maken! Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen
en in jullie als ouders!
Er vanuit gaande dat de scholen vanaf 8 februari weer open mogen hebben we besloten de
studiedag van 9 februari te laten vervallen om deze dag de kinderen te kunnen ontvangen en les te
kunnen geven.
Rapport en ouder-kindgesprekken
Doordat we in de lockdown periode zitten zullen we hier en daar dit schooljaar wat aanpassingen
moeten doen. Dit geldt ook voor het aankomende rapport. Deze gaan we in aangepaste vorm wel
meegeven, maar dit wordt een week later op vrijdag 5 maart.
De ouder-kindgesprekken zullen online plaatsvinden in TEAMS op dinsdag 9 en donderdag 11 maart,
tussen 15:00 – 19:00 uur.
Overdracht penningmeesterschap OR
Na enkele jaren met plezier het penningmeesterschap van de OR te hebben uitgevoerd is het nu tijd
geworden om deze over te dragen, aangezien onze zoon Dirk met zijn laatste jaar op school en
“thuis” (Corona) bezig is. Wij als OR hebben Ilona Wolters bereid gevonden om de taak van het
penningmeesterschap over te nemen, de overdracht heeft inmiddels plaats gevonden. Lopende
zaken handel ik nog af, voor nieuwe vragen of het inleveren van machtigingen kunt u zich tot haar
richten.
Met vriendelijke groet, en allen bedankt,
Hugo te Woerd

Zomaar wat foto’s uit groep 7:
Op vrijdag 22
januari is de laatste
stage-dag van juf
Kris in groep 7. We
zijn met de groep
met een hele leuke
verrassing bezig, die
kunnen we helaas
nu nog niet
vertellen, want dan
leest ze dit. We willen juf Kris ook namens de Sterrenboog heel hartelijk
danken voor haar fijne lessen en nieuwe ideeën en haar uiteraard veel succes wensen binnen het
onderwijs voor de toekomst.
Groep 4
Er wordt al lekker gewerkt rondom het nieuwe thema van groep 4. Wanneer was het?
Groep 4 heeft een stamboom gemaakt van 3 generaties.

Groep 5/6 gaat door....
… met heel hard werken én met de 'juf Nicole – challenge'. We zijn met de tweede en laatste week
bezig. Er komen weer ontzettend veel leuke foto's en filmpjes binnen. Iedereen wil nog even een
eindsprint maken om in de top 3 te komen. Hier weer een greep uit de binnen gekomen foto's.
Enne... herkennen jullie wie zijn lelijkste outfit aangetrokken heeft? En gelukkig mist de juf niet alleen
de kinderen, maar wordt ze zelf ook gemist!

Data op een rij
1 feb: MR vergadering
9 feb: WEL SCHOOL!
15 t/m 19 feb: Voorjaarsvakantie
5 maart: rapport mee
9 en 11 maart: ouder-kindgesprekken in Teams.
Bijlage:

