Sterrenboognieuws 15 april 2021
Foto’s website/Facebook
Er zijn de afgelopen tijd weer verschillende foto’s geplaatst op onze website bijvoorbeeld van het
project Bouwen, de verjaardag van juf Tanja, paaseieren zoeken in de onderbouw enz.
Ook worden er vaak sfeerimpressies en foto’s, op onze facebookpagina: de Sterrenboog, geplaatst.
Neem dus snel een kijkje!
Van de Ouderraad
We hebben vanuit enkele ouders vragen gehad over het innen van de ouderbijdrage, omdat er
afgelopen tijd weinig activiteiten geweest zijn voor de kinderen en dat andere scholen de
ouderbijdragen niet innen of een bedrag terug storten.
Vanuit de ouderraad hebben we gezamenlijk besloten om dit bedrag toch te innen, omdat er
afgelopen periode kosten gemaakt zijn, zoals Sinterklaas, verjaardagen leraren, attentie
ouders/kinderen met Kerst en de vergoeding die wij vanuit de OR betalen aan het Belhameltje.
Enkele activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden, zoals de kerstviering en carnaval.
We hopen dat er de aankomende tijd activiteiten georganiseerd kunnen worden, waarover we deze
ouderbijdrage geïnd hebben.
Wanneer blijkt dat er aan het eind van dit schooljaar een bedrag over blijft, omdat de activiteiten om
welke reden dan ook geen doorgang konden vinden, zullen wij als OR jullie hiervan op de hoogte
stellen en met een voorstel komen hoe we dit bedrag gaan besteden/verdelen.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben.
Wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan horen we dit graag. U kunt een mail sturen
naar or@sterrenboog.nl
Ilona Wolters, Penningmeester Ouderraad Basisschool de Sterrenboog

Doekoe actie:
Van maandag 19 april tot en met 23 mei organiseert Coop supermarkten de Doekoe Scholenactie.
Klanten van Coop ontvangen Doekoe-munten bij aankoop van diverse Arla Foods, Unilever en Coop
actieproducten. In de winkel kun je de munten doneren aan een school naar keuze (De Sterrenboog).
Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of een
sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen. De materialen kunnen we ook
gebruiken voor bewegend leren! Meer weten over de Doekoe-actie? Kijk op: coop.nl/doekoe.
Als klap op de vuurpijl maken alle deelnemende scholen ook nog eens kans op een speltoestel ter
waarde van maar liefst €8000,-! Hiermee zorgen we samen voor nog meer sport- en spelplezier op
het schoolplein met natuurlijk als doel de jeugd meer te laten bewegen!

Hopelijk steunt heel Beltrum basisschool De Sterrenboog door middel van deze actie en kunnen we
veel materialen bestellen. Dus zeg het voort in de buurt: Boodschappen doen bij de Coop en sparen
en doneren die Doekoe-munten.

De koningsspelen:
Op vrijdag 23 april worden op basisschool De Sterrenboog de koningsspelen georganiseerd. Normaal
gesproken beginnen we deze dag altijd met het koningsontbijt. Dit jaar kan dit ontbijt vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan. De rest van de dag zal een groot feest worden met leuke sport en
knutselactiviteiten in de eigen bubbel van de klas. Een deel van de dag zullen de kinderen op het
VIOS terrein aan het sporten/spelen zijn. Omdat de koningsspelen in de eigen bubbel zijn, mogen
hier helaas geen toeschouwers bij aanwezig zijn. Hieronder in het kort het programma voor groep 1
en 2 en groep 3 t/m 8:
Groep 1 / 2:
Tijd:
08:30 uur – 10:00 uur
10:00 uur – 10:30 uur
10:30 uur – 10:45 uur
10.45 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 11.15 uur
11.15 uur – 11.30 uur
11.30 uur - 11.45 uur
11.45 uur – 12.00 uur
12:00 uur – 12:45 uur
12.45 uur – 14.00 uur
14:00 uur – 14:15 uur
14:15 uur – 14:20 uur

Wat:
Activiteiten in de klas
Buitenspelen en eten en drinken in de klas volgens coronaplanning.
Lopen naar de VIOS velden
1e ronde spellen
2e ronde spellen
3e ronde spellen
4e ronde spellen
Lopen naar school
Pauze op school in de eigen klas
Eigen invulling
Afsluiting van de dag
Naar huis volgens de coronatijden

Groep 3 t/m 8:
Tijd:
08:30 uur – 10:00 uur
10:00 uur – 10:30 uur
10:30 uur – 10:45 uur
10:45 uur – 11:15 uur
11:15 uur – 11:45 uur
11:45 uur – 12:15 uur
12:15 uur – 12:45 uur
12:45 uur – 13:15 uur
13:15 uur – 13:45 uur
13:45 uur – 13:52 uur
13:52 uur – 14:00 uur
14:00 uur – 14:15 uur
14:15 uur – 14:20 uur

Wat:
Activiteiten in de klas:
Buitenspelen en eten en drinken in de klas volgens coronaplanning.
Lopen naar de VIOS velden
1e ronde spellen
2e ronde spellen
3e ronde spellen
Pauze met eigen eten en drinken. In de eigen bubbel
4e ronde spellen
5e ronde spellen
Iedere bubbel ruimt het laatste onderdeel zelf op.
Lopen naar De Sterrenboog
Afsluiting van de dag
Naar huis volgens de coronatijden

Zoals je ziet staat het programma vol met leuke en bewegende activiteiten. De kinderen van alle
groepen worden op de normale tijden op school gebracht en kunnen ook op de normale tijden op
school worden opgehaald. Voor de pauzes moeten de kinderen hun eigen eten en drinken
meenemen.
Omdat het de koningsspelen zijn, zou het leuk zijn als iedereen in het oranje op school komt.
Wij hebben er super veel zin in.

Het Concordia Mysterie
Ieder jaar organiseert school in samenwerking met Muziek- en Kunstwijs en Muziekvereniging
Concordia de Blazersklas. Door corona heeft het vorig schooljaar en dit schooljaar niet kunnen
plaatsvinden. Maar wees niet getreurd, we hebben een passend alternatief gevonden: Het Concordia
Mysterie!
Tijdens 7 muzieklessen op woensdagmiddag na schooltijd leren de kinderen de beginselen van het
spelen van een instrument, de rol van de dirigent, de verschillende instrumenten in een orkest en
nog veel meer! Dit alles wordt afgesloten met een concert dat geheel volgens de laatste
coronamaatregelen is vormgegeven. Hoe dat eruit ziet? Dat is nog een mysterie, maar dit zal
gaandeweg vorm krijgen.

Voor wie: leerlingen van groep 4 t/m groep 8
Data: 12 mei, 19 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni.
Tijd: 14.30 - 15.15 uur (bij veel aanmeldingen een extra groep 15.30 - 16.15 uur)
Locatie: Dacapo
Kosten: Gratis
Lijkt het je leuk om deel te nemen? Geef je dan voor 21 april op via
jeugdcommissie@concordiabeltrum.nl.
Voor meer informatie kun je bij hetzelfde mailadres terecht.

Data op een rij
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
24 t/m 28 mei: Pinkstervakantie
Bijlage:

