Sterrenboognieuws 16 september 2021
Herinnering:
Uitnodiging ouder-kindgesprekken via Parro
Graag willen wij ouders met hun kind(eren) uitnodigen voor het verwachtings- en
kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland van 15.00 tot 19.00 op dinsdag 28 en
donderdag 30 september.
De inschrijving voor de kennismakingsgesprekken opent op donderdag 16 september om 19.00 in de
Parroapp.
Je krijgt een push notificatie in Parro dat er een nieuw agendapunt is en vervolgens kun je je
kind(eren) inschrijven op het gewenste tijdstip. Denk er aan om 10 minuten tussen de verschillende
gesprekken te plannen.
Inschrijven kan t/m do. 23 september. Daarna wordt deze automatisch gesloten en kun je je niet
meer inschrijven.
Wij willen je vragen het gesprek samen met je kind voor te bereiden. Het kind krijgt hiervoor, van de
leerkracht, een voorbereidingsformulier. Dit blad graag meenemen naar het gesprek, deze komt later
ook in het rapportfolio.

Burendag 24 september
Burendag 2021 staat weer voor de deur.
Op vrijdag 24 september gaan we met
groep 1 tot en met 8 de handen uit de
mouwen steken. In en rondom school
worden er allerlei klusje gedaan om de
school er weer picobello uit te laten
zien.
De volgende klusjes staan op het
programma:
• Schoonmaken van de klaslokalen
• Schoonmaken van de tafels
• Opruimen laatjes en kasten
• Onkruid wieden in de
schooltuinen
• Loop paden maken tussen de
bosjes
• Dode bladeren opruimen
• Grind weer netjes in de grindbak
• Etc.
We beginnen op vrijdag 24 september om 12:45 uur en eindigen om 14:15 uur met de klusjes. Als we
met zijn allen de handen uit de mouwen steken, kunnen we zoveel mogelijk klusjes ook gedaan
krijgen.
Heb jij zin om te helpen? Dan zien we jullie vrijdag 24 september om 12:30 uur voor een kop koffie
en dan kunnen we om 12:45 uur beginnen met keihard werken😉

Cool2bfit team Berkelland
Wil je kind ook een gezonder gewicht hebben en weer lekker in zijn vel zitten? Ervaren dat een
gezonde leefstijl vooral ook heel leuk kan zijn? Plezier kan hebben in bewegen en dat ook goede
voeding lekker is? Dan is Cool2BFit iets voor jou!
Vanaf september start het Cool2bFit team Berkelland samen met de Sportfederatie en de gemeente
Berkelland een Beweeggroep Cool2bFit. In deze groep kunnen álle kinderen tussen de 8 en 13
jaar met overgewicht uit de gemeente Berkelland deelnemen. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Het Cool2bfit programma is een intensief multidisciplinair traject maar de Beweeggroep is alleen
gericht op gezond en met plezier bewegen. Vanuit de Beweeggroep kan de stap naar
het Cool2bFit programma gemaakt worden maar dit hoeft niet.
Kinderen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier
van Cool2bFit (https://www.cool2bfit.nl/aanmelden/) waarna er contact zal worden opgenomen
door het Cool2bFit team van Berkelland. Meer info kun je ook vinden
op https://berkelland.cool2bfit.nl/ met de tijd en locatie van de Beweeggroep.
In de bijlage een folder met meer informatie.

Instagram
Je kunt ons, naast Facebook, nu ook volgen via Instagram: de Sterrenboog.
Alles in 1
In de groepen 5 t/m 8 zijn we gestart met het thema Afrika en Azië. We hebben geleerd over
de Sahara, de Nomaden die er rondtrekken met tenten, dat er een oase kan zijn, maar ook
dat er in Egypte de langste rivier van de wereld is: de Nijl.
We hebben gehoord dat er andere rituelen zijn, b.v. dat er van Henna-planten poeder wordt
gemaakt en daarna een papje waarmee ze handen en/of voeten kunnen beschilderen om zo
kwade geesten weg te houden en juist geluk te krijgen. In groep 7 & 8 hebben we
geprobeerd deze techniek ook met een kroontjespen te maken. Hieronder enkele foto’s.

Data op een rij
20 t/m 22 sept: Kamp groep 8
22 september: inloopspreekuur GGD verpleegkundige (op afspraak)
24 sept: Burenmiddag (NL-doet)
28 en 30 sept: kennismakingsgesprekken
4 okt: MR vergadering
6 okt: Start Kinderboekenweek beroepen
7 okt: leerlingen 12.15 vrij studiemiddag
14 okt: Fietskeuring groep 4 t/m 8
18 t/m 22 okt: Herfstvakantie

Bijlage:
• Cl2BFit

