Sterrenboognieuws 8 april 2021
Nieuwe start
Dinsdag 6 april was mijn eerste officiële werkdag op de Sterrenboog. Ik ben enorm verwend met
mooie kunstwerken van alle kinderen in een prachtig versierd kantoor én met een mooie
welkomstvlag op het plein. Dankjewel allemaal.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 mei komt Sjoukje Geelink van LO en CO uit Groenlo op de Sterrenboog om de
schoolfoto’s te maken. In verband met de coronamaatregelen worden de individuele foto’s en de
groepsfoto’s buiten gemaakt. De broertjes en zusjes die op de Sterrenboog zitten, worden deze dag
ook met elkaar op de foto gezet. Sjoukje stuurt voor de meivakantie een informatiebrief, zodra deze
bij mij binnen is, plaats ik de brief in het SBN.

Hallo jongens en meisjes van de basisschool de Sterrenboog, het Belhameltje en juffrouw
Bellefleur.
De Zonnebloem afdeling Beltrum bestaat deze zomer 51 jaar. We willen onze verjaardag vieren met
heel veel Zonnebloemen in de tuin, langs de mais of in de groentetuin. Van bloeiende bloemen word
je vrolijk. Mooi om naar te kijken, weg te geven aan Opa-Oma, lieve zorgzame buren, zieke kennis of
zelf genieten en laten zien aan wandelaars of fietsers die voorbij komen. En zijn de bloemen later
uitgebloeid dan zijn de nieuwe zaden een lekkere traktatie voor de vogels.
Wie jarig is trakteert en daarom geven we zakjes Zonnebloemzaden dit jaar speciaal aan de jonge
kinderen. Samen met je ouders kan je vast wel een goed plekje vinden om de Zonnebloemen te laten
groeien. Op internet kan je vinden hoe je Zonnebloemen kunt kweken. Zorg goed voor de plantjes,
geef voldoende water, geniet en wie weet heb jij een Zonnebloem van wel 3 meter hoog.
Enkele tips : groeidagboek, natekenen, foto kaart, bloemstukje maken, Vogelvoer.
We zijn heel benieuwd of jullie Zonnebloemen kunnen laten groeien die groter zijn dan jezelf maar
ook groter dan Papa of Mama of……………
We horen en zien het graag. Voor reactie kan je bellen met Anita Wallerbos 0544- 487430 voor De
Zonnebloem afdeling Beltrum

Luizen
Er zijn weer luizen geconstateerd op school.
Willen jullie de komende tijd de kinderen weer extra goed controleren!

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:

