
   

Sterrenboognieuws 1 april 2021 
 
 

Even voorstellen 
In deze SBN mag ik mezelf voorstellen als  
de nieuwe directeur van De Sterrenboog.  
Mijn naam is  Mirjam Haverkate.  
Ik ben 56 jaar en woon met mijn man Frank in Haaksbergen.  
Samen hebben we twee kinderen; Koen en Els (27 en 25 jaar).  
In mijn vrije tijd maak ik graag mooie fiets- en wandeltochten.  
 
Vanaf 1984 ben ik werkzaam in het onderwijs.  
De afgelopen 20 jaar werkte ik op basisschool Holthuizen in 
Haaksbergen. De laatste drie jaren gaf ik als waarnemend 
directeur leiding aan deze school. 
Na zoveel jaren werkzaam te zijn geweest op dezelfde school 
heb ik heel veel zin om in een nieuwe werkomgeving een 

volgende stap in mijn onderwijsloopbaan te zetten.   
 
In de afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met de collega’s, de kinderen en de vrijwilligers van 
de school. Half maart bezocht ik de Sterrenboog voor de eerste keer en werd ik gastvrij ontvangen 
door Ize en Sietse uit groep 7. Zij gaven mij een rondleiding in en om de school en vertelden 
enthousiaste verhalen over ‘hun’ prachtige Sterrenboog. De open, ontspannen sfeer, de aandacht 
voor elkaar en de gezelligheid die ik in deze korte tijd heb ervaren, geven mij het gevoel dat ik in een 
warm bad kom.    
Deze week heb ik online kennis gemaakt met de leden van de MR en van de OR. Fijn om deze ouders 
al gezien en gesproken te hebben, ook al was het online. Ik hoop dat het snel weer mogelijk is om 
elkaar op school te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen we elkaar dan 
nog beter leren kennen.    
 
Vanaf dinsdag 6 april ben ik elke maandag, dinsdag en donderdag op de Sterrenboog. De komende 
periode zal voor mij in het teken staan van kennismaken met de school en met de ‘partners’ 
waarmee de school samenwerkt. In de maand april werk ik nog een aantal dagen samen met juf  
Judith, zodat zij alle dingen die voor mij van belang zijn goed kan overdragen.    
 
Ik houd van persoonlijk contact en vind het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn. Helaas is 
dat in deze tijden van corona (nog) niet altijd mogelijk.   
Ik ben in de komende tijd op mijn werkdagen zoveel mogelijk bij één van de ingangen om de 
kinderen ’s ochtends te begroeten.  
U mag me altijd aanspreken als u me daar ziet of als ik op het plein ben.  
Wanneer u mij wilt spreken kunt u ook bellen of mailen naar m.haverkate@keender.nl of naar 
directie@desterrenboog.nl  
 
Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle collega’s, vrijwilligers, kinderen en ouders van de 
Sterrenboog de mooie dingen die in gang zijn gezet vast te houden en verder uit te bouwen.  
  
 
 
 



   

Rapportfolio 
Willen jullie het rapport weer meegeven aan je kind met handtekening!  
Dit omdat het portfoliodeel het gehele jaar door het kind wordt aangevuld.  
Het is daarom handig als deze op school aanwezig is.  
 
 
Cito toetsscores  groep 3 t/m 8  
 

Om de ontwikkeling de kinderen goed te volgen nemen we vanaf groep 3 twee keer per jaar de 
toetsen van Cito af. Dit jaar is door de lockdown de afname van deze toetsen verplaatst naar maart. 
Hierdoor zat er in het rapportfolio van maart geen blad met de Cito toetsscores. 
Vrijdag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 in een enveloppe de Cito toetsscore mee naar huis.  
In de bijlage vinden jullie een informatie folder voor ouders met daarin een uitleg hoe de Cito 
volgtoetsen in elkaar steken en wat de betekenis is van de resultaten. 
Op de Sterrenboog hebben we er voor gekozen om een uitdraai mee te geven van het alternatief 
leerlingenrapport. De uitleg van deze scores staat op blz. 4 van de folder.  
Mochten jullie nog vragen hebben over de toetsscores van Cito van uw kind dan kun je contact 
opnemen met de groepsleerkracht. Mocht je nog vragen hebben over hoe je deze grafieken moet 
lezen dan kan de intern begeleider Ingrid Papen jullie meer uitleg geven. Je kunt haar mailen op 
ib@desterrenboog.nl voor meer uitleg of om een telefonische afspraak te maken.  
 
 

Bewegingsonderwijs  
 
Op dit moment geeft Anouk de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 op maandag 
buiten i.v.m. corona. Hoewel sommige scholen er weer voor kiezen om binnen te gymmen, hebben 
wij er als school voor gekozen om zo min mogelijk risico te lopen en de komende tijd buiten te blijven 
gymmen. Dit omdat Anouk alle groepen op 1 dag ziet.  
 
 

Data op een rij 
5 april: Pasen vrij 
20 en 21 april: Cito groep 8 
23 april: Koningsspelen 
26 april t/m 7 mei: Meivakantie 
10 mei: MR vergadering 
11 mei: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag) 
13 en 14 mei: Hemelvaart vrij 
18 mei: schoolfotograaf 

 
 
Bijlage: 

Folder Uw kind duidelijk in beeld (uitleg van de Cito scores)  
https://www.cito.nl/-/media/files/kennisbank/cito-bv/18a-
cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_onderwijs.pdf?la=nl-nl  
 
 


