
   

Sterrenboognieuws 20 mei 2021 

 
Coronamaatregelen  
Wat is het fijn dat het aantal coronabesmettingen daalt en dat er steeds meer versoepelingen 
kunnen worden ingevoerd. 
In overleg met de MR hebben we besloten dat de kinderen na de Pinkstervakantie in de ochtend- en 
de lunchpauze weer samen naar buiten gaan. We zijn blij dat ze elkaar dan tijdens het buitenspelen 
weer kunnen ontmoeten.  
In de school blijven we in de bubbel van de klas werken en houden we ons nog steeds aan de 
coronamaatregelen zoals bij u allen bekend.  
In de laatste weken van dit schooljaar worden de gymlessen ook nog buiten gegeven.  
 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
De rapportages van de Tevredenheidsonderzoeken zijn binnen gekomen. We hebben een respons 
van 43% en willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan dit onderzoek. We hebben veel 
informatie ontvangen die ik in de komende periode ga samenvatten. Deze samenvatting wordt in 
een SBN met u gedeeld, nadat het is besproken in het team en in de MR.   
 
 
Studiedagen 
We realiseren ons dat er in de maanden mei en juni veel gebroken weken zitten in verband met de 
vakanties en de studiedagen die zijn ingepland. In overleg met de MR hebben we besloten om de 
studiedag van 24 juni te laten vervallen. De kinderen gaan op 24 juni de hele dag naar school. Heeft 
u voor deze middag met uw kind al iets ingepland, neemt u dan even contact op met mij? Dan komen 
we er samen vast uit. 
De studiedagen op 11 juni en 18 juni gaan wel door. Deze dagen staan voor ons in het teken van 
evalueren en terugblikken op dit schooljaar én vooruitkijken en plannen maken voor het komende 
schooljaar.     
 
 
LOVS toetsen 
De komende 3 weken na de pinkstervakantie staan voor groep 3 t/m 8 in het teken van de CITO LOVS 
toetsen. Hiermee kijken we hoe de ontwikkeling gaat per vak en of de kinderen voldoende groei 
doormaken. Tijdens de ouder-kindgesprekken zullen de toetsresultaten worden besproken.  

 
 
Sterrenboogfeest 
Het Sterrenboogfeest gaat helaas niet door. De Ouderraad heeft voor 4 juni een lekkere verrassing in 
petto voor alle kinderen van de school. We gaan nog niet verklappen wat dat is.  

 
 
Schoolreisje / Schoolfeestdag 
Ook het schoolreisje gaat niet door. Gelukkig heeft de ouderraad in overleg met het team op 21 juni 
een fantastische activiteit in en om de school voor alle kinderen gereserveerd. We hebben er veel zin 
in en weten zeker dat het voor kinderen een heel gezellige, bijzondere dag gaat worden.  
 
 
 
 



   

 

 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Helaas gaat het schoolvoetbaltoernooi dit schooljaar niet door. We gaan ervan uit dat er in het 
komende schooljaar weer een toernooi voor de kinderen georganiseerd kan worden.  

 
 
Schoolfotograaf 

Helaas hebben we afgelopen dinsdag door de slechte weersverwachtingen de schoolfotograaf 

moeten afzeggen. Gelukkig kan de schoolfotograaf dit schooljaar nog naar de Sterrenboog komen. 

De nieuwe datum waarop de schoolfoto’s gemaakt gaan worden is 6 juli. We hopen dan op mooi 

weer. 

 

Rook en Alcoholbeleid 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf augustus 2020 een 
rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor 
iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden 
en andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 

leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 

roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun 

omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt 

ongewenst meeroken.  

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, in het zicht 

van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  

In het verlengde van het rookvrije schoolplein hebben we met team en MR ook het alcoholgebruik 

tijdens feestjes op school in het bijzijn van onze leerlingen besproken. Uit deze discussie kwam naar 

voren dat de meerderheid er voor is om geen alcohol meer te schenken bij feestelijke 

aangelegenheden op school. Wij zullen dan ook vanaf augustus 2020 geen alcohol meer schenken 

tijdens feestjes op school.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving 

voor onze kinderen.  

 
Jantje Beton 
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer 
en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de 
activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen 
hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks 
kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen 
het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … 
STOP NOOIT MET SPELEN! 
Ook onze school doet dit jaar weer mee met de Jantje Betonactie. Vanaf 19 mei gaan de kinderen 
van de groepen 6-7-8 lootjes verkopen die 3 euro per stuk kosten. Daarvan wordt de helft gebruikt 
voor het goede doel en de andere helft is voor speelattributen voor onze school: de Sterrenboog. 



   

De lotenverkoop is van 19 mei t/m 1 juni. Op 2 juni graag de verkochte lootjes in de envelop mee 
naar school. 
Ook via een QR-code kunnen er dit jaar lootjes verkocht 
worden. De kinderen hebben een folder bij zich waarop de 
code staat en u zo digitaal een lot kan kopen. 
 
Lotenverkopers heel veel succes!     
 
 
Data op een rij 
24 t/m 28 mei: Pinkstervakantie 
1 juni: Snoeiavond schoolplein; start 18.30 uur 
11 juni: Leerlingen vrij (studiedag) 
18 juni: Leerlingen vrij (studiedag) 
21 juni: Schoolfeestdag 
25 juni: Praktijkverkeersexamen groep 7 en 8 
28 juni: MR vergadering 
2 juli: Rapport mee 
6 juli: Schoolfotograaf 
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: 

  

VIOS Beltrum; kosteloos en vrijblijvend meetrainen in de maanden mei en juni 

Preventieteam; Platform Jeugd; webinar ‘Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen’ 


