
   

  
 

Sterrenboognieuws 11 februari 2021 
 
We zijn allemaal heel fijn en goed gestart! 
Wat ontzettend fijn dat we weer op school zijn. We hebben de afgelopen dagen gebruikt om elkaar 
weer echt te zien en spreken. Om weer te wennen aan het schoolritme en natuurlijk genoten van het 
samen spelen in de sneeuw! 
 
We wensen jullie allemaal alvast een fijne vakantie. 
 
 
De ouder-kindgesprekken 
De ouder-kindgesprekken in groep 1 t/m 7 worden gehouden op dinsdag 9 en donderdag 11 maart. 
We beginnen in te plannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. De gesprekken duren 10 minuten.  
 
Teams 
De gesprekken zullen plaatsvinden in Teams. In groep 3 t/m 8 worden jullie gebeld op het 
schoolaccount van het kind! Teams kan je gebruiken op een telefoon, tablet of computer.  
Als het goed is heeft iedereen hier tijdens het thuiswerken een account voor ontvangen en ook al 
mee gewerkt. Mocht je nog geen inlogcode hebben gekregen, neem dan contact op met de 
leerkracht! 
Groep 1 en 2 krijgt een uitnodiging op het mailadres van ouders.  

Mocht je op één van beide data ECHT niet kunnen dan kun je dit aangeven vóór donderdag 25 
februari Hierna wordt de planning gemaakt en kun je niet meer ruilen!  

Omdat ouders niet naar school hoeven te komen, wordt 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. 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Kermis         6-sep       7-sep 

Herfstvakantie  18-okt 22-okt 

Kerstavond, middag vrij  24-dec 24-dec 

Kerstvakantie  27-dec 7-jan 

Voorjaarsvakantie  28-feb 4-mrt 

Pasen   18-apr 18-apr 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 25-apr 6-mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag 26-mei 27-mei 

Pinkstervakantie  6-jun 10-jun 

Zomervakantie  11-jul 19-aug 



   

  
 

 
 
Herinnering: Aanmelding nieuwe leerlingen! 
Om plannen te maken voor het komend schooljaar is het voor ons van groot belang te weten hoeveel 
leerlingen we kunnen verwachten. Dus heb je je kind (jarig tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022) 
nog niet opgegeven dan willen wij jullie vriendelijk verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.  
  
Klik hier voor de link naar de aanmeldingsformulieren. (ctrl + klik om te openen)  
 
We vragen iedereen om nieuwe gezinnen, die nog geen kinderen bij ons op school hebben, op de 
hoogte te stellen van dit bericht.  
 
De open dag kan met de huidige maateregelen helaas niet door gaan. Nieuwe ouders kunnen een 
afspraak maken om onze school te komen bezoeken. U kunt bellen met 0544-481543 of een mail te 
sturen naar directie@desterrenboog.nl  
__________________________________________________________________________________ 
 
Kleren groep 1/2  
Graag zouden we onze voorraad kleren in de onderbouw weer iets aanvullen zodat we bij ongelukjes 
schone kleren hebben voor de kinderen. Vooral onderbroekjes, sokken en broeken. Hebben jullie 
thuis nog wat liggen dat niet meer gebruikt wordt zouden jullie dit dan mee willen geven naar 
school? 
 
En zou iedereen er een weer aan willen denken dat kleren na gebruik bij een ongelukje weer 
gewassen op school terug komen zodat we een voorraadje houden?  
Dank jullie wel! 
_________________________________________________________________________________ 
 
Data op een rij 
15 t/m 19 feb: Voorjaarsvakantie 
5 maart: rapport mee 
9 en 11 maart: ouder-kindgesprekken in Teams 
 

 
Bijlage: leerlingtvredenheidsonderzoek afmeldingsbrief 
 


