
   

Sterrenboognieuws 17 juni 2021 

 
Herhaling: 

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 wordt door alle volwassenen gedragen 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.   

 

Mondkapjes 
Gelukkig is er steeds meer mogelijk en kunnen we weer genieten van een terrasje of een dagje uit 
met ons gezin. We hebben besloten dat medewerkers en kinderen vanaf volgende week maandag 21 
juni geen mondkapje meer hoeven te dragen in de school. We blijven nog wel voorzichtig. Voorlopig 
houden we de richtlijnen tijdens de ouder-kindgesprekken, zoals hierboven beschreven aan. We 
realiseren ons ook dat deze richtlijnen er in juli anders uit kunnen zien. We houden u op de hoogte.   
 
 
 



   

 
 
Schoolfeestdag met Mad Science voor groep 1 t/m 8 i.p.v. het schoolreisje 

Op maandag 21 juni komt Mad Science een wetenschap en techniekdag verzorgen voor alle kinderen 

van de Sterrenboog. 

De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht tot 14.30 uur en nemen zelf eten en drinken 

mee. 

Het gaat vast een super leuke en leerzame dag worden. 

Om 14.10 uur gaan alle kinderen naar buiten voor een raketlancering. Ouders die willen komen 

kijken naar de lancering, niet op het plein en op gepaste afstand. (maatregelen waar we nog steeds 

mee te maken hebben.) 

Allemaal heel veel plezier! 

 
Brief van de gemeente 
 
In groep 7 hadden we net geleerd hoe we een officiële brief moesten schrijven. Toen we vorige week 
in Beltrum afval hadden verzameld, zagen we op het schoolplein aan de kant van het Kultuurhuus 
veel afval liggen in de putjes. 
Hierover hebben we een brief geschreven met de vraag of de gemeente afvalbakken kon plaatsen of 
dit oplossen. Hieronder zie je de reactie. Fijn dat we in Beltrum zulke gemotiveerde kinderen 
hebben! 
 
Hallo Tanja Huinink, 
 
Wat een goede actie om met de leerlingen van groep 7 de omgeving schoon te houden en dat jullie 
'proberen' het zwerfafval op te ruimen. 
 
De reden dat op de hangplek geen afvalbakken staan is dat (wij uit ervaring weten dat) deze vaak 
vernield worden en de jeugd niet naar een prullenbak loopt om het afval in te doen. Op het 
Mariaplein staan namelijk wel een aantal afvalbakken. En dan zitten wij met de het onderhoud en 
kosten. 
Wel ga ik onze BOA's vragen de locatie in de gaten te houden, zodat zij de jeugd kunnen aanspreken 
op hun gedrag. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en geef de kinderen van groep 7 een grote 
pluim voor het mooi houden van Beltrum. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Meijer. 
Gemeente Berkelland. 



   

 
 
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: 
 


