
   

Sterrenboognieuws 15 juli 2021 

 
Vakantie 
Morgen sluiten we het schooljaar 2020-2021 af. Een bijzonder jaar, waarin we wederom te maken 
kregen met een lockdown en rekening moesten houden met verschillende beperkende maatregelen. 
Een jaar waarin we met elkaar flexibel moesten zijn en waarin we samen hebben gewerkt om de 
kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. In de afgelopen week hebben alle gezinnen een 
badeendje gekregen. Een symbolisch, welgemeend ‘dank je wel’ voor jullie allemaal, omdat we het 
ook dit schooljaar niet in ons ‘eenDje’ konden.  
In april van dit schooljaar werd ik directeur van deze fijne school. Ik kijk met een goed en tevreden 
gevoel terug op de afgelopen weken. Wat geniet ik van de gezellige gesprekjes met de kinderen in de 
school of op het plein. Van het fijne, open contact met de ouders van de MR en de OR. En wat is het 

geweldig om te werken met gemotiveerde en 
gedreven collega’s. We kunnen trots zijn op deze 
fijne sfeer, waar we allemaal met veel  
enthousiasme, een enorme inzet en een grote 
betrokkenheid ons steentje aan bijdragen. In de 
school zie ik elk kind, maar ook elke collega stralen. 
Ook ik straal wanneer ik terug denk aan de afgelopen 
periode én wanneer ik alvast vooruit kijk naar het 
nieuwe schooljaar. Ik heb er enorm veel zin in om er 
samen met iedereen die betrokken is bij de school 
een fantastisch schooljaar van te maken.  

Ik wens jullie, namens alle collega’s  een heel fijne, welverdiende vakantie toe. Geniet ervan en blijf 
gezond.  
 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Dieuwke te Loeke-Ruessink en ik ben 26 jaar oud. 
Ik ben geboren en getogen in Winterswijk en woon daar sinds 
deze zomer samen met mijn man. De afgelopen jaren heb ik 
gewerkt als leerkracht van groep 1-2 in Duiven en na de 
zomervakantie kom ik werken op de Sterrenboog. Volgend 
schooljaar zal ik op maandag en dinsdag extra ondersteunen in 
de groepen 1-2 en 3 en op donderdag en vrijdag sta ik in groep 
1-2A. Ik kijk er naar uit om te komen werken op basisschool de 
Sterrenboog en er samen met mijn collega’s, de kinderen en 
ouders een heel mooi schooljaar van te maken. Voor nu wens 
ik jullie allemaal een hele fijne zomer(vakantie) en tot volgend 
schooljaar!   
 
We heten Dieuwke van harte welkom in ons team en wensen 
haar veel succes en plezier op onze school.  
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Afscheid groepsouder Irma Klein Tuente en ouderraadsleden Hugo te Woerd en Miranda te 
Marveld 
Woensdagavond 30 juni hebben we als Ouderraad 
afscheid genomen van groepsouder Irma Klein Tuente en 
ouderraadsleden Hugo te Woerd en Miranda te Marveld. 
Allen hebben zich vele jaren ingezet om activiteiten zoals 
schoolreisjes, excursies, carnaval, versieren/aankleding 
school, etc. mede mogelijk te maken.  
 
We willen nogmaals Hugo, Miranda en Irma bedanken 
voor hun jarenlange vrijwillige inzet en positieve inbreng! 
Lijkt het je ook leuk om als ouder/verzorger komend 
schooljaar te helpen bij activiteiten dan kan je je 
aanmelden via de sterrenboogsite ouderhulp 2021/2022. 
Alle hulp is welkom!! 
 
Begint je zoon/dochter komend jaar in groep 1? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij 
onze gezellige ouderraad. Per groep zijn er twee ouders. De ene ouder is ouderraadslid en zal 
aanwezig zijn bij de vergaderingen. De vergadering is één keer in de twee maand, max. 1.5 uur. 
Daarnaast zal deze ouder ingedeeld worden in een werkgroep om een activiteit voor de gehele 
school te organiseren. bijv. werkgroep schoolreisje. De andere ouder is groepsouder. Je bent dan 
samen met de andere ouder het eerste aanspreekpunt tussen leerkracht en ouder wanneer er in de 
klas iets geregeld moet worden zoals ouders die kunnen rijden met schoolreisje of die kunnen helpen 
met activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast regel je attenties wanneer bijv. de leerkracht jarig is, 
wanneer een kind de school verlaat, etc. Wanneer je besluit om te willen deelnemen als ouder van 
de ouderraad of groepsouder van groep 1 kan je een mail sturen naar or@sterrenboog.nl. De 
ouderraad zal dan contact met je opnemen voor aanvang van het schooljaar 2021/2022. 
Wie weet, mogen we je komend schooljaar verwelkomen!  
Allen een fijne zomervakantie gewenst! 

Groeten namens de Ouderraad

 

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 – ouders – ouderhulp 21’-22’ 

Of klik op onderstaande link:  

https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-21-22/ 

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

mailto:or@sterrenboog.nl
http://www.desterrenboog.nl/
https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-21-22/


   

 
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

Hallo ouders/verzorgers, 

We hebben vanuit enkele ouders vragen gehad over de invulling/begroting van de ouderbijdrage 

2020-2021. Dit naar aanleiding van het bericht van de ouderraad in het SBN van april 2021.  Waarin 

de ouderraad het volgende geschreven had: Wanneer blijkt dat er aan het eind van dit schooljaar een 

bedrag over blijft omdat de activiteiten om welke reden dan ook geen doorgang konden vinden 

zullen wij als ouderraad u hiervan op de hoogte stellen en met een voorstel komen hoe we dit 

bedrag gaan besteden/verdelen. 

Het bedrag dat u betaald heeft voor de ouderbijdrage is volledig gebruikt voor de activiteiten die de 

ouderraad het afgelopen jaar heeft kunnen organiseren zoals Sinterklaas, Kerstattentie, Schoolkamp 

groep 8, Alternatief schoolreisje en de pannenkoekenkar. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten 

die wij als ouderraad hebben zoals bloemen/attenties voor verjaardag/jubileum leerkrachten en 

bankkosten rekening ouderraad. Wanneer u een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven van de 

ouderraad in wilt zien bent u welkom op onze jaarvergadering of kunt u zich aanmelden voor de 

kascontrole die jaarlijks in november gehouden moet worden.  

Het bedrag dat u betaald heeft voor de TSO is niet volledig gebruikt. De ouderraad heeft van de 

Belhamel een bedrag teruggeboekt gekregen voor de tijd dat de Belhamel geen TSO mocht/kon 

verlenen door Corona. Het voorstel vanuit de ouderraad is om dit bedrag te gebruiken voor de 

vervanging van de tipitent op het kleuterplein.  

Wanneer u als ouder hiermee niet akkoord gaat en u wilt dat de ouderraad het bedrag van €12.50 

terugboekt op uw rekening dan kunt u contact opnemen met Ilona Wolters 062377918 of 

ilonawolters@kpnmail.nl. 

Wij hopen U hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben. 

Wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn dan horen we dit graag. U kunt een mail sturen 

naar or@sterrenboog.nl of ilonawolters@kpnmail.nl. 

Ilona Wolters Penningmeester Ouderraad Basisschool de Sterrenboog Beltrum     

 

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. 
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Data op een rij 

16 juli: Leerlingen 12.15 vrij (start zomervakantie) 
19 juli t/m 27 augustus: Zomervakantie  
 
schooljaar 2021-2022 

30 augustus: 1e schooldag; we luiden het schooljaar in 

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 

 
Bijlage: 
 

- Update Speel- en Beweegpark De Stroet 

 


