
   

Sterrenboognieuws 12 mei 2021 

 
Digitaal ziek melden kind 
 
U kunt uw kind ook digitaal ziekmelden of afmelden voor een doktersbezoek via onze website: 
Onze school – formulieren- ziek melden leerling of via onderstaande link: 
Ziek melden leerling (ctrl+ klik om te openen)  
U hoeft dan niet meer te bellen. De melding komt rechtstreeks bij de leerkracht terecht.  
Vermeld hierbij de reden van afmelding.  
 
 

4 mei herdenking 

4 mei jl. vond er ook in Beltrum de Dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument naast onze 
school. Dit monument wordt door onze school geadopteerd.  
Van Groep 8 hebben Lenn, Duuk en Nout een mooi gedicht voorgedragen tijdens de ceremonie en 
hebben Nout en zijn moeder een bloemstuk geplaatst namens de Sterrenboog. 
Erg fijn en belangrijk dat we op 4 mei blijven stilstaan bij alle oorlogsslachtoffers van Beltrum en 
overal in de wereld.  Dank aan Lenn, Duuk en Nout voor hun mooie voordracht. 
 
Hieronder het gedicht dat werd voorgedragen: 
 
Ik zat op mijn kamer, voelde me steeds eenzamer 
Ik was bang en verstopte me onder bed. 
Ik wilde dat iemand mij red. 
Ik hoorde mijn ouders gillen. 
Ik begon te rillen. 
Ik was stil en hoorde de Duitsers 
Ik moest mee naar het concentratiekamp, het 
was een grote ramp.  
Ik miste mijn vriendinnen en vrienden. 
Ik wist niet waar mijn ouders waren. 
 
Wij hebben geluk dat we de oorlog niet hebben 
meegemaakt. 
Sommigen wel, dat heeft de wereld geraakt. 
Er zijn veel mensen in de oorlog doodgegaan. 
Het is jammer dat zij nu niet in onze schoenen 
kunnen staan. 
We willen de vrijheid aan iedereen geven, 
Zodat iedereen dit kan beleven. 
De andere landen hielpen Nederland van de Duitsers te winnen. 
Het duurde niet lang of ze waren Duitsland al binnen. 
 
76 jaar geleden waren ze vrij, 
Dat herdenken we nu op 4 en 5 mei. 
Als ze denken aan hun vrijheid, dan is er blijheid. 
Het is vandaag 4 mei, de dag dat we de doden herdenken. 
We wilden een beter leven schenken. 
Dit is het einde van het herdenkingsgedicht, nu hebben we een mooie toekomst in zicht. 

https://desterrenboog.nl/onze-school/formulieren/formulieren/ziek-melden-leerling/


   

Snoeiavond schoolplein 
Heel graag willen we dinsdagavond 1 juni met zo veel mogelijk ouders en samen met Paul Hemmink 
de struiken op ons schoolplein snoeien. We zouden het fijn vinden dat we dit met zo veel mogelijk 
ouders kunnen doen.  
Dus noteer het gauw in de agenda en breng tuingereedschap/aanhanger en goed weer mee.  
 
Dinsdagavond 1 juni | 18:30 
Opgeven is niet nodig. 
 
Bedankt alvast, namens de Ouderraad  
 
 
Data op een rij 
13 en 14 mei: Hemelvaart vrij 
18 mei: schoolfotograaf 
24 t/m 28 mei: Pinkstervakantie 
1 juni: Snoeiavond schoolplein; start 18.30 uur 
11 juni: Leerlingen vrij (studiedag) 
16 juni: Schoolvoetbaltoernooi? 
18 juni: Leerlingen vrij (studiedag) 
 
 
Bijlage:  
 
Opvoeden & ZO  
Het Preventie Platform Jeugd organiseert binnenkort de (gratis) online cursus Opvoeden & Zo voor 
ouders van kinderen van 3 t/m 10 jaar uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en 
Winterswijk. De cursus richt zich vooral op alledaagse opvoedingssituaties en bestaat uit 5 online 
bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur.  
 
 


