
   

Sterrenboognieuws 1 juli 2021 

 
Kalender 2021-2022  
Kijk op de agenda op de website www.desterrenboog.nl voor alle activiteiten, vakanties en vrije 
dagen voor aankomend schooljaar.  
 
 
Nieuwe collega 
In het nieuwe schooljaar wordt Dieuwke te Loeke – Ruessink onze nieuwe collega. Zij staat op de 
donderdag en de vrijdag in groep 1-2 A. Op maandag en dinsdag heeft zij ondersteunende taken in 
de groepen 1,2 en 3. In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar stelt Dieuwke zich aan jullie voor. 
Vanaf deze plek heten wij haar van harte welkom en wensen we haar een heel fijne tijd op de 
Sterrenboog toe.   
 
 
Vakantierooster en studiedagen 
In dit overzicht de vakanties en de studiedagen in schooljaar 2021-2022 op een rijtje. Het 
vakantierooster was al goedgekeurd door de MR. De vrije dagen i.v.m. de studiedagen van het team 
zijn maandagavond 28 juni ook door de MR goedgekeurd.  
 

Vakanties schooljaar 2021-2022 

Kermis 6 en 7 september 2021 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  24 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Pasen  18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag + vrijdag 26 en 27 mei 2022 

Pinkstervakantie  6 juni t/m 10 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Vrije dagen i.v.m. studiedagen van het team schooljaar 2021-2022 

7 oktober 2021 Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 

16 november 2021 Leerlingen hele dag vrij 

20 januari 2022 Leerlingen hele dag vrij 

9 februari 2022 Leerlingen hele dag vrij 

22 maart 2022 Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 

25 mei 2022 Leerlingen hele dag vrij  

8 juli 2022 Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 

 
De kerstviering staat gepland op woensdag 22 december 2021. De kinderen zijn dan vanaf 12.15 uur 
vrij en komen ’s avonds naar school. Op vrijdag 24 december zijn de kinderen de hele dag vrij.  
 
 
Schoolfotograaf 
Aanstaande dinsdag 6 juli komt Sjoukje Geelink (LOenCO fotografie) naar onze school om de 
schoolfoto’s te maken. Ze maakt naast de klassenfoto’s en de individuele foto’s ook de 
broer(s)/zus(sen) foto. We hebben afgesproken dat alleen de broer(s)/zus(sen) die op de 
Sterrenboog zitten bij elkaar op de foto kunnen.   

http://www.desterrenboog.nl/


   

 
 
Oproep van de ‘luizen controle groep’ 
Na de zomervakantie willen we de luizencontroles weer oppakken. De controles vinden elke eerste 
dinsdag na een schoolvakantie plaats van 8.30 uur tot ongeveer 9.30 uur. Helaas gaan enkele ouders 
de ‘luizen controle groep’ verlaten, omdat hun kind van school gaat. Daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe mensen. Wil je ons helpen, neem dan contact op met Bianca Piepers 06-12185906. We 
hopen dat we volgend schooljaar weer op volle sterkte zijn. (kun je een keertje niet, dan is dat niet 
erg)  
 
 
Ouder-kindgesprekken 
Jullie hebben de uitnodigingen voor de ouder-kindgesprekken ontvangen. In de school hoef je geen 
mondkapje te dragen. We willen jullie wel vragen om: 

- de in/uitgang te gebruiken die het dichtst bij het klaslokaal is, waar je wordt verwacht. 
- buiten te wachten wanneer je nog niet aan de beurt bent 
- zowel binnen als buiten de anderhalve meter maatregel in acht te nemen.    

 
 
Watergebruik bij douchen: onderzoekje groep 7 
Vorige week konden jullie lezen over het onderzoek dat we aan het doen zijn in groep 7. We 
probeerden om deze week minder water te gebruiken bij het douchen door minder lang te douchen 
en zo stil te staan bij wat goed is voor het milieu. 
DAT IS GELUKT!!! 
Deze week stonden we, gerekend over alle gezinsleden in groep 7, ongeveer 422 minuten onder de 
douche. De vorige week was dit 622 minuten. Dit betekent een verbetering van: 200 minuten! 
Dit houdt ook in: 200 minuten x 6 liter = 1.200 liter water bespaard. 
En dat door er alleen op te letten om de kraan iets eerder dicht te draaien. Dank jullie wel allemaal 
en hopelijk blijven we ons bewust, elk stapje is er één in de goede richting.  
 
Groeten van groep 7. 
 

 
 
 
Data op een rij 

2 juli: Rapport mee 
6 juli: Schoolfotograaf 
5 en 8 juli: Ouder-kind gesprekken. Voor groep 7: 5-6-8-9 juli. 
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  
 



   

schooljaar 2021-2022 

30 augustus: 1e schooldag 

6 en 7 sept: Kermis/studiedag leerlingen vrij 

20 t/m 22 sept: Kamp groep 8 

28 en 30 sept: kennismakingsgesprekken 

24 sept: Burenmiddag (NL-doet)  

6 okt: Start Kinderboekenweek 

7 okt: leerlingen 12.15 vrij studiemiddag 

18 t/m 22 okt: Herfstvakantie 

 
Bijlage: 
 


