
   

Sterrenboognieuws 10 juni 2021 

 
 
De ouder-kindgesprekken groep 1 t/m 6 

De ouder-kindgesprekken in groep 1 t/m 6 worden gehouden op maandag 5 juli en donderdag 8 juli.  

We beginnen in te plannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. De gesprekken duren 10 minuten. 

 

Mocht je op één van beide data ECHT niet kunnen dan kun je dit aangeven vóór donderdag 24 juni 

Hierna wordt de planning gemaakt en kun je niet meer ruilen. 

Groep 7 

De voorlopige advies gesprekken voor groep 7 vinden plaats op ma 5, di 6, do 8 en vrij 9 juli tussen 

14.30 en 16.30. Deze gesprekken duren 15 minuten. Hiervoor kun je je inschrijven op de inschrijflijst 

die hangt op het raam van groep 7.  

 

Om de oudergesprekken volgens de richtlijnen van het RIVM te kunnen verwezenlijken, hebben we 

de volgende afspraken opgesteld: 

• Als basis gelden de richtlijnen van het RIVM. 

• Een mondkapje moet door alle volwassenen en kinderen in groep 7 gedragen worden en 
mag af als iedereen op zijn of haar plek zit.  

• Wanneer jij of je kind verkoudheidsverschijnselen heeft, kan het gesprek niet doorgaan en 
wordt er in overleg een andere afspraak gemaakt. 

• Bij het passeren van anderen houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.  

• Voor de ouder-kindgesprekken wast iedereen zijn/haar handen. 

• Elke leerkracht zit op een vaste plek. 

• Om onnodig contact en oponthoud te voorkomen vragen wij iedereen om precies op tijd te 
komen. 

• Na elk gesprek zorgt de leerkracht ervoor dat de tafel en stoelen worden schoongemaakt. 

• Bij afloop van het gesprek loop je terug naar de ingang waar je op het schoolplein kwam. Heb 
je nog een gesprek? Wacht dan buiten tot het moment dat je aan de beurt bent.   

 

 

MR-Verkiezingen 2021  
Op onze oproep in het SBN en persoonlijke benadering, hebben zich geen kandidaten gemeld. 
Dit betekent dat er geen verkiezing zal plaatsvinden.  
Daarmee blijft meester Daan Ratering de komende 3 jaar lid van de PMR en Bart Breedijk lid van de 
OMR.  
  
Omdat de dochter van Bart over 2 jaar naar het voortgezet onderwijs gaat, zal Bart volgens de 
statuten vroegtijdig (na 2 jaar) aftreden. Daarom doen we (opnieuw) een oproep aan alle ouders/ 
verzorgers om er eens over na te denken om in de toekomst in de MR plaats te nemen. De volgende 
verkiezingen vinden plaats in juni 2022. Dan kun je je kandidaat stellen als lid van de OMR of als 
adviserend lid OMR (nadere info vind je hier).  
  
Pak je kans en neem eens vrijblijvend deel aan een vergadering om te beleven wat we er allemaal 
bespreken. Meld je hiervoor aan bij de voorzitter van de MR, Daan Ratering  
(leerkracht groep 8, d.ratering@keender.nl ).   

https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/
mailto:d.ratering@keender.nl


   

  
 Hartelijke groeten,  
  
MR BS de Sterrenboog  
Nicole, Daan, Bart, Jenneke en Corinna  
 

 

Data op een rij 
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 
 


