
   

Sterrenboognieuws 22 april 2021 

 
Uitzicht… 
Afgelopen week ging de BSO weer open voor alle kinderen. Fijn dat de kinderen na schooltijd weer 
samen kunnen zijn. Dat geeft ook voor u weer wat ruimte in de organisatie thuis.  
 
De overheid heeft besloten om de maatregelen vanaf 28 april aanstaande een klein beetje te 
versoepelen. Dat geeft ons op school ook iets meer ruimte. In het belang van de ontwikkeling en 
ondersteuning van enkele leerlingen hebben we besloten om na de meivakantie een aantal extern 
deskundigen, die voor de coronaperiode ook bij de school betrokken waren, in de school toe te laten.  
Ook hebben we de kopieerouders gevraagd om ons te helpen met kopieerwerkzaamheden. We 
hebben afgesproken dat er 1 ouder in de kopieerruimte aanwezig is. Deze ouder draagt een 
mondkapje en heeft geen contact met de kinderen.  
 
We volgen de adviezen van de PO-raad. Na de meivakantie blijven we nog in de ‘bubbels’ werken en 
mengen we geen groepen. 
 
Helaas horen we ook nog dat sommige gezinnen te maken hebben met een coronabesmetting. We 
wensen deze gezinnen veel sterkte toe.   
 
Verkiezingen MR de Sterrenboog op 17 juni 2021 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Dit jaar vinden op 17 juni de verkiezingen voor de MR plaats. 

Er is een vacature voor de OMR, de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, die het afgelopen 

jaar door Bart Breedijk werd ingevuld. Hij heeft het laatste jaar van de zittingsperiode van Ferry 

Papen overgenomen. Bart is hiermee aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. 

 

Eventuele andere belangstellenden voor deze vacature kunnen zich tot 12 mei a.s. schriftelijk melden 

bij de MR. 

Indien blijkt dat er meer kandidaten zijn, dan zal er op 17 juni 2021 een verkiezing plaatsvinden 

waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.  

Wij, Nicole en Daan namens de leerkrachten en Bart, Jenneke en Corinna namens de ouders, 

vergaderen 6 keer per jaar (enkele dagen voorafgaand aan de vergadering bespreekt de OMR de 

vergaderstukken en agendapunten). 

Tijdens het schooljaar kunnen wij meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een 

adviserende en/ of beslissende rol in diverse beleidszaken.  

Neem eens een kijkje in de notulen van de laatste vergaderingen om een indruk te krijgen van de 
onderwerpen. 
 
Lijkt het je wat om zitting te nemen in de MR? 
Spreek ons aan of stuur een mail aan mr@desterrenboog.nl. 
 
Voor een uitgebreide toelichting 'Wat is/doet een MR, klik op deze link.  

mailto:mr@desterrenboog.nl
https://desterrenboog.nl/wp-content/uploads/2021/04/Wat-is-de-MR.pdf


   

Hartelijke groeten, 
 
namens de OMR 

Bart Breedijk, Jenneke Abbink en Corinna Jensen 

 
 
Coronatesten 
We hebben van het ministerie van onderwijs bericht gekregen dat de school zelftesten krijgt voor het 
personeel. Zelftesten zijn bedoeld als extra zekerheid en kunnen preventief worden ingezet. Het 
helpt de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Leerkrachten kunnen de test thuis 
uitvoeren en krijgen snel duidelijkheid, waardoor ze met een gerust hart voor de klas staan. Is de 
zelftest positief, dan nemen leerkrachten contact op met de GGD voor een reguliere coronatest. 
Heeft een leerkracht corona gerelateerde klachten, dan is de uitslag van de zelftest niet 
betrouwbaar.  
 
Kinderen en testen 
Er zijn verschillende zelftesten in omloop.  
Het is soms lastig om te weten welke test het beste past in welke situatie. De GGD raadt het gebruik 
van zelftesten af, wanneer uw kind klachten heeft. Hieronder leest u de antwoorden van de GGD op 
veel gestelde vragen:   
 
Zal ik mijn kind laten testen met een spuugtest?  
Dit raden wij af. Deze spuugtest (spugen in een bakje) is onvoldoende betrouwbaar en niet goed 
gekeurd door het RIVM. Hierdoor kan het zijn, dat uw kind bij een negatieve uitslag toch positief is en 
hierdoor dus juist het virus verder verspreidt.   
  
Wanneer kan ik een zelftest gebruiken voor mijn kind?  
Een zelftest voor uw kind kunt u alleen gebruiken, wanneer uw kind geen klachten heeft en niet in 
contact is geweest met iemand die corona had.   
  
Mag mijn kind met klachten na een negatieve testuitslag van een zelftest of spuugtest weer naar 
school?  
Nee, deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar hiervoor.   
  
Mag mijn kind uit quarantaine na een negatieve testuitslag van een zelftest of spuugtest op de 5e 
dag?  
Nee, deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar hiervoor. Als een kind in quarantaine zit bevelen we 
een PCR test aan bij de GGD. Deze is in deze situaties het meest betrouwbaar.   
  
 

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: Wat: 

08:30 uur – 10:00 uur Activiteiten in de klas  

10:00 uur – 10:30 uur  Buitenspelen en eten en drinken in de klas volgens coronaplanning. 

10:30 uur – 10:45 uur Lopen naar de VIOS velden 

10.45 uur – 11.00 uur 1e ronde spellen 

11.00 uur – 11.15 uur 2e ronde spellen 

11.15 uur – 11.30 uur 3e ronde spellen 

11.30 uur - 11.45 uur  4e ronde spellen 

11.45 uur – 12.00 uur Lopen naar school 

12:00 uur – 12:45 uur Pauze op school in de eigen klas  

12.45 uur – 14.00 uur Eigen invulling  

14:00 uur – 14:15 uur Afsluiting van de dag  

14:15 uur – 14:20 uur Naar huis volgens de coronatijden 

 
Groep 3 t/m 8: 
 

Tijd: Wat: 

08:30 uur – 10:00 uur Activiteiten in de klas:  

10:00 uur – 10:30 uur  Buitenspelen en eten en drinken in de klas volgens coronaplanning. 

10:30 uur – 10:45 uur Lopen naar de VIOS velden 

10:45 uur – 11:15 uur 1e ronde spellen 



   

11:15 uur – 11:45 uur 2e ronde spellen 

11:45 uur – 12:15 uur 3e ronde spellen 

12:15 uur – 12:45 uur Pauze met eigen eten en drinken. In de eigen bubbel 

12:45 uur – 13:15 uur  4e ronde spellen 

13:15 uur – 13:45 uur 5e ronde spellen 

13:45 uur – 13:52 uur Iedere bubbel ruimt het laatste onderdeel zelf op.  

13:52 uur – 14:00 uur Lopen naar De Sterrenboog 

14:00 uur – 14:15 uur Afsluiting van de dag  

14:15 uur – 14:20 uur 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.  
 

 
 
 
GGD nieuws  
Deze week is het de week van de Teek. Met het mooie weer in het vooruitzicht de meivakantie is het 
goed om meer te weten over de risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Kijk op 
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor informatie.  
 
 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme


   

 
 

 

Data op een rij  
26 april t/m 7 mei: Meivakantie 
11 mei: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag) 
13 en 14 mei: Hemelvaart vrij 
18 mei: schoolfotograaf 
18 mei: MR vergadering 
24 t/m 28 mei: Pinkstervakantie 
11 juni: Leerlingen vrij (studiedag) 
16 juni: Schoolvoetbaltoernooi  
18 juni: Leerlingen vrij (studiedag) 
21 juni: schoolreisje (invulling volgt nog)  
24 juni: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag)  
25 juni: Praktijkverkeersexamen groep 7 en 8 
28 juni: MR vergadering 
2 juli: Rapport mee 
5 en 8 juli: Ouder-kind gesprekken 
7 juli: doordraaiochtend 
12 juli: Afscheidsavond groep 8 
16 juli: Leerlingen 12.15 vrij (start zomervakantie) 
19 juli t/m 27 augustus: Zomervakantie  
 
Bijlage: 

- SFB Mysterie Sportjacht 

 


