
   

Sterrenboognieuws 24 juni 2021 

 
Ouderhulp 2021-2021 
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend 

schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:  

Helpen bij de NL-doet, kopieerouders, activiteiten zoals carnaval, Kerst, sportdag, Sinterklaas, het 

coachen van een voetbalteam voor het schoolvoetbal enz. 

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’21-‘22  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Foto’s Mad Science 

Foto’s van afgelopen maandag zijn te vinden op: 

https://desterrenboog.nl/fotos-en-films/schoolfeestdag-mad-science 

 
Flessenactie COOP 
De flessenactie bij de COOP heeft € 244,10 opgeleverd. Een heel mooi bedrag. Dankjewel! 

 

Zomeractie van de Online Bibliotheek 

In plaats van de Vakantiebieb app (waarin een selectie e-books stond) kunnen 

kinderen dit jaar van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 zonder 

bibliotheeklidmaatschap kiezen uit alle e-books en luisterboeken van de Online 

bibliotheek. Met een speciaal account mogen zij 10 e-books en 10 luisterboeken 

lenen met een leentermijn van 3 weken per boek. Op 31 augustus stopt dit 

account automatisch. 

 

Beste ouders,  
Wij hebben een project over milieu en kringloop. Hierin hebben we geleerd dat je zuiniger 
met water moet om gaan. Dus we hebben thuis gemeten hoe lang onze familie leden 
douchen. Daar schrokken we wel een beetje van want in totaal hebben we samen 622 
minuten gedoucht en we hebben ook gemeten hoeveel liter er uit de kraan komt per minuut 
dat was 6 liter dat is in totaal 3.732 liter. Dat is enorm veel en nu gaan we dat nog een keer 
doen alleen dan gaan we met z'n allen proberen om nu minder te douchen en minder water 
te gebruiken, dat is veel beter voor het milieu. Wij hadden een vraag: of iedereen korter 
gaat douchen want dat is beter voor het milieu. Als iedereen van de Sterrenboog korter 
gaat douchen, dan kost dat minder geld en je verspilt minder water. Dus we hebben 
gevraagd of iedereen minimaal een minuut minder lang wil douchen.     
 Alvast bedankt!  
Groetjes Groep 7.  
 

 

http://www.desterrenboog.nl/
https://desterrenboog.nl/fotos-en-films/schoolfeestdag-mad-science


   

 

Data op een rij 
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 
14 juli: Vossenjacht/Uitgooien groep 8 
16 juli: Leerlingen 12.15 vrij (start zomervakantie) 
19 juli t/m 27 augustus: Zomervakantie  
 

 
Bijlage: 
 


