Sterrenboognieuws 8 juli 2021
Bijna vakantie
De zomervakantie is in zicht. Gisteren hebben alle kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe
leekracht(en) en met hun nieuwe lokaal. Volgende week nemen de kinderen van groep 8 afscheid
van onze school. Aanstaande maandagochtend voeren zij de musical op voor alle kinderen van de
school en aanstaande maandagavond doen ze dat voor hun ouders. Er is ontzettend hard en
enthousiast geoefend. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het een geweldige avond wordt.
Op woensdag 14 juli is er voor alle kinderen van de school door de leerlingen van groep 8 een
vossenjacht georganiseerd. Om 14.00 uur ‘gooien’ we groep 8 de school uit. Voor hen begint dan de
zomervakantie.
Voor alle andere kinderen begint de zomervakantie op vrijdagmiddag 16 juli om 12.15 uur.

Terugblik schooljaar 2020-2021
Het eind van het schooljaar is een mooi moment om even terug te kijken. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief een korte terugblik op het afgelopen schooljaar.

Tevredenheidsonderzoeken
In april werden de tevredenheidsonderzoeken afgenomen. 42 % van de ouders heeft deelgenomen
aan dit onderzoek. Daarvoor willen we jullie hartelijk bedanken. We zijn blij met jullie feedback en
nemen het mee voor verbetering. Ouders waarderen onze school met een 8.2. Dat is 0.6 hoger dan
de score op de Benchmark Primair Onderwijs. In de bijlage bij dit SBN leest u een korte
terugkoppeling van de resultaten. Het volledige tevredenheidsonderzoek is besproken met de MR en
ligt op school ter inzage.

Communicatie
In de coronatijd was het voor ons een uitdaging om de communicatie, het contact en de verbinding
met u te onderhouden. In het oudertevredenheidsonderzoek zien we dat jullie minder tevreden zijn
over de communicatie. In het nieuwe schooljaar doen we ons uiterste best om het contact weer naar
tevredenheid op te pakken. We hopen dat we jullie bij verschilende activiteiten in de school kunnen
ontmoeten. De eerste gezamenlijke activiteit staat gepland op maandag 30 augustus. Namens de OR
en het team zijn jullie van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee op het plein, om op deze
eerste schooldag samen het nieuwe schooljaar in te luiden. In het SBN dat in de week van 23
augustus verschijnt, leest u hier meer over.

Gezonde voeding
Uit het tevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders minder tevreden zijn over het ‘gezond
leefgedrag’. Hier willen we als school zorg voor dragen, maar daarbij hebben we ook uw hulp nodig.
We zien dat veel kinderen voor de ochtend- en/of middagpauze koekjes of snoep meenemen. Voor
komend schoojaar willen we graag dat kinderen een stukje fruit en boterhammen meenemen. We
willen jullie vragen om geen koolzuurhoudende frisdranken mee te geven. Wanneer u het drinken in
een beker doet en het fruit en de boterhammen in een bakje of broodtrommel, dan beperken we
tevens ons afval en dragen we bij aan een duurzaam milieu.
Is je kind jarig dan mag het op school trakteren. We begrijpen dat een minder gezonde traktatie soms
bij een feestje hoort, maar willen je toch vragen om de traktatie gezond en klein te houden.

Gezond leefgedrag
De Sterrenboog is een rook- en alcoholvrije school. In en om de school wordt niet wordt gerookt. We
schenken geen alcohol tijdens een activiteit die door de school wordt georganiseerd en waarbij
kinderen aanwezig zijn. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit beleid.

Brengen en halen van uw kind in groep 1, 2 en 3
Dit schooljaar hebben we gezien dat de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen uit de
groepen 1,2 en 3 is toegenomen, omdat ze met de klas naar binnen gaan. We zien dat jonge kinderen
zelf hun jas ophangen, hun tas uitpakken en weten wat ze mogen doen wanneer ze in de klas komen.
Voor de kinderen is dit een rustige start van de dag en wij kunnen alle kinderen aan het begin van de
dag voldoende aandacht geven. Dat willen we in het nieuwe schooljaar behouden. Vanaf 8.20 uur is
er een leerkracht op het plein aanwezig om de kinderen te ontvangen. De kinderen spelen buiten,
totdat ze samen met hun groep naar binnen gaan. Om 14.15 uur komen de kinderen met hun
leerkracht naar buiten. Natuurlijk zijn ouders, wanneer de coronamaatregelen dat toelaten van harte
welkom om na schooltijd samen met hun kind in de klas te komen kijken.

Rapport
Wilt u allemaal het rapport met handtekening (blad achterin het rapport) weer bij de nieuwe
leerkracht inleveren?
Dit omdat het portfoliodeel het gehele jaar door het kind wordt aangevuld.

Website
Vandaag heeft onze website een nieuw uiterlijk gekregen.
Na de zomervakantie zullen we verder gaan met het inrichten hiervan, het kan zijn dat je hierdoor
(tijdelijk) wat items kunt missen of op een andere plek terug kunt vinden.
Alle foto’s en groepspagina’s worden in de zomervakantie weer leeggemaakt.
Denkt u er aan om de foto’s, die u wilt bewaren, op te slaan?
schoolgids
De nieuwe schoolgids voor 2021-2022 kunt u vinden op:
https://desterrenboog.nl/wp-content/uploads/2021/07/schoolgids-2021-2022.pdf
of via scholen op de kaart:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/beltrum/8759/de-sterrenboog/

Data op een rij
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; 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
18 t/m 22 okt: Herfstvakantie

Bijlage:
- Terugblik schooljaar 2020-2021
- Tevredenheidsonderzoeken 2021
- Zomertoer Berkelland
- Nieuws Dorpsböke Beltrum

