
   

Sterrenboognieuws 4 februari 2021 
 
 
(Her)opening scholen 
We zijn ontzettend blij dat we alle kinderen vanaf maandag 8 februari weer mogen ontvangen! 
In de bijlage een brief vanuit ons bestuur. Morgen volgt alle informatie specifiek van onze school  
over de richtlijnen, regels en maatregelen.  
 
 
TROTS! op alle kinderen, ouders en het team. Wat zijn we FLEXIBEL geweest, wat hebben we goed 
leren PLANNEN en ORGANISEREN. Wat hebben we veel DIGITALE VAARDIGHEDEN geleerd. We zijn 
ontzettend CREATIEF geweest. Moesten vaak ZELFSTANDIG werken en dingen oplossen. We hebben 
op afstand SAMENGEWERKT, we hebben ons VERVEELD en toch weer iets bedacht. We zijn met 
elkaar in CONTACT gebleven. 
We hebben er met elkaar het beste van gemaakt!  
 
 
Bereikbaarheid leerkrachten 
Nu we (gelukkig) aan het einde van de thuiswerkperiode zijn gekomen, verlaten de leerkrachten ook 
weer de ouderappgroepen in Whatsapp. Zij zijn na morgen weer te bereiken via de schooltelefoon en 
de mail. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Carnaval 
Ondanks dat we opengaan met de nodige regels en maatregelen, willen we carnaval toch niet 
helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben als team afgesproken dat de kinderen vrijdag 12 
februari allemaal verkleed naar school mogen komen en er in elke klas binnen de regels en richtlijnen 
een klein feestje gevierd zal worden. 
Dus trek allemaal je mooiste pak aan vrijdag12 februari dan maken we er een corona-proof mini 
carnaval van! 
 
 
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  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



   

 
 
Wisseling stageplaatsen 
Aankomende week de stagiaires bijna allemaal voor het laatst in hun groep. Na de voorjaarsvakantie 
wisselen de (meeste) stagiaires van groep. De indeling komt er als volgt uit te zien: 
  
Groep 1/2a: juf Milou B (dinsdag en woensdag) 
Groep ½ b: juf Iris (dinsdag en woensdag) 
Groep 3: juf Ruby (dinsdag en woensdag) 
Groep 4/5: juf Emma (donderdag en vrijdag) 
Groep 5/6: juf Carlijn (donderdag en vrijdag) 
Groep 7: juf Milou (donderdag en vrijdag) 
 
Wij wensen de stagiaires een hele fijne periode toe in de groepen, samen met de kinderen en 
leerkrachten! 
 

Groep 4/5 
Groep 4/5 heeft een namenchallenge gedaan. Beeld de letters van je naam uit met voorwerpen.  
Weten jullie van wie de foto’s zijn?  
 
 

 

 

 

Ook is er een eierchallenge gedaan. Gooi en ei van de eerste verdieping ZONDER hem te breken.  
We hebben allerlei filmpjes voorbij zien komen met de meest creatieve ideeën. De ene pakte wat 
beter uit dan de andere, maar de lol was er niet minder om.   

 



   

Er zijn mooie kastelen getekend, geverfd en geknutseld in groep 4. 

   

  

 

 
Groep 5 heeft allerlei sporten getekend.  

 

 

  

 



   

Groep 7 

Hier een creatieve opdracht ingestuurd door Jade A (wintertekening) 

 

 

 

 

 

 

 

De rekenopdracht van Sven is goed gelukt! Maak een foto met een normaal perspectief, 
kikkerperspectief en vogel perspectief.  

 

 
 

Thema sport en kleding 

We zijn begonnen hoor en ook bij de noodopvang doen we al goede sportoefeningen. Kijk maar… 

 

Volgende week op school gaan we hier ook mee aan de slag. Veel succes allemaal. 

 



   

Data op een rij 
9 feb: WEL SCHOOL! 
8 t/m 12 feb: definitieve adviesgesprekken groep 8 in Teams 
15 t/m 19 feb: Voorjaarsvakantie 
5 maart: rapport mee 
9 en 11 maart: ouder-kindgesprekken in Teams 
 
 
Bijlagen: 

1. Brief van het bestuur over (her) opening van de scholen 
2. Brief over vier generatiepark Beltrum 


