Sterrenboognieuws 11 maart 2021
Schoolvoetbaltoernooi uitgesteld
Onderstaand bericht ontvingen we vanuit de organisatie van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi:
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van FC Eibergen vindt jaarlijks plaats op de tweede woensdag in
april. Helaas kon het vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar zou het
kunnen, want de jeugd mag samen sporten. Toch hebben we besloten het toernooi dit jaar uit te
stellen tot woensdag 16 juni. We hopen dat het in juni mogelijk is om weer publiek toe te laten op
ons sportpark en misschien mogen de kleedkamers dan ook weer open. Ook laten de
coronamaatregelen het nu nog niet toe, dat de toernooileiding uit meer dan twee personen bestaat
en dat is voor ons een onwerkbare situatie.
De KNVB heeft voor dit jaar alle regiofinales geschrapt, dus daar hoeven we ook geen rekening mee
te houden.
Natuurlijk vinden we het jammer dat het schoolvoetbaltoernooi niet april kan plaatsvinden, maar we
hopen op uw begrip voor het uitstel. In april ontvangt u van ons de uitnodiging en de
inschrijfformulieren voor het toernooi op 16 juni.

Sterrenboogfeest 2021
Dit jaar zal het Sterrenboogfeest helaas nog niet doorgaan i.v.m. Corona-maatregelen. We weten in
elk geval dat het volgend jaar wel doorgaat!
We bekijken met het team nog of we ergens aan het eind van het schooljaar een gezellige middag
voor de kinderen kunnen organiseren.
Legotheek
Hallo allemaal,
We hebben een idee en zoeken daar mensen voor. Ons idee is om een Legotheek op te zetten voor
technisch Lego. Iedereen die mee wil doen, kan een soort lid worden voor een klein bedrag per jaar
en dan technisch Lego van iemand anders huren of ruilen. Vanaf 10 jaar kun je lid worden en je moet
natuurlijk wel van technisch Lego houden! Zo kan iedereen, jong en oud, leren bouwen, zonder dat je
zelf een groot pakket hoeft aan te schaffen. Je kunt ook lid worden, als je zelf helemaal geen
technisch Lego hebt!
En als we genoeg leden hebben, willen we misschien ook een keer een tentoonstelling gaan houden
in het Kultuurhuus, zodat iedereen kan komen kijken (en hopelijk ook zo enthousiast wordt van
technisch Lego, net als wij).
Wil je lid worden of meer informatie, dan kun je appen met Chantal Papen, dorpsverbinder van
Beltrum: 0622678211. Dan word je in contact gebracht met de oprichters van de Legotheek: Sven
Heutinck en Willy Tank.

https://www.boink.info/beslisboom

Data op een rij
25 maart: leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag)
29 maart: MR vergadering
29 maart: Theorie Verkeersexamen groep 7 en 8
5 april: Pasen vrij
21 en 22 april: Cito groep 8
23 april: Koningsspelen
26 april t/m 7 mei: Meivakantie

