
   

Sterrenboognieuws 30 september 2021 

 
Burenmiddag 
Op vrijdag 24 september hebben we met de kinderen en met een aantal ouders klusjes in en om de 
school uitgevoerd. Er zijn o.a. klinkerpaadjes gemaakt in het plantsoen, zodat de kinderen niet meer 
door de struiken hoeven, wanneer ze op het grindpad willen. Afgelopen maandag hebben een aantal 
kinderen uit de bovenbouw nog hard gewerkt om het laatste paadje af te maken. Toppers! 
 

             
 

 
 
Veiligheid tijdens de maisoogst  
Beste ouders en kinderen,  
 
Jullie hebben het vast al weer gezien en gehoord: de maisoogst is weer begonnen! Dit betekent 
natuurlijk dat jullie weer kunnen genieten van de grote hakselaar en trekkers en wagens die op het 
land druk in de weer zijn!  Misschien gaan jullie wel achtergebleven maiskolven rapen op het land. 
Hartstikke leuk! 
Maar, deze wagens, trekkers en hakselaars komen jullie ook tegen als jullie naar school, sport en 
vriendjes en vriendinnetjes fietsen. Let dus allemaal extra goed op! Ook de chauffeurs zijn natuurlijk 
voorzichtig en letten goed op, maar het is ook belangrijk dat jullie onderweg goed zichtbaar zijn en 
rekening houden met elkaar. Zo zorgen we samen voor de verkeersveiligheid en voor een veilige 
route voor iedereen!   
 
Groetjes van alle loonwerkers en boeren in en om Beltrum. 
  

 

Versoepeling coronamaatregelen 
De nieuwe richtlijnen m.b.t. de coronamaatregelen in het basisonderwijs zijn bekend.  
Scholen krijgen ruimte om binnen de kaders zo goed mogelijk invulling te geven aan de nieuwe 
richtlijnen. Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in 
quarantaine. We volgen dan de instructies van de GGD.   
 
Aanstaande maandagavond bespreken we met de MR hoe we de continuïteit van het onderwijs op 

school  zoveel mogelijk kunnen waarborgen en tegelijkertijd de risico’s van verspreiding van het virus 

zoveel mogelijk kunnen voorkomen. We houden u op de hoogte.  

Volgens het protocol bewegingsonderwijs mogen kinderen na de gymles weer douchen. Alle 

kinderen uit groep 5 t/m groep 8 nemen vanaf aanstaande maandag een handdoek mee en gaan na 



   

de gymles onder de douche. De kinderen van groep 4 wassen na de gymles alleen hun voeten en hun 

oksels en nemen een handdoek en eventueel een washandje mee.   

In de bijlage stuur ik jullie nogmaals de beslisboom.  

 

Jantje Beton Loterij 2021 
De Kleine Jantje Beton Loterij heeft voor de school het mooie bedrag van € 871,50 opgebracht. Wij 
willen iedereen die een lot heeft gekocht heel hartelijk bedanken. We gaan samen met de OR in 
overleg waar we deze mooie opbrengst aan besteden.  

 

Agenda MR 

Agenda MR vergadering 4 oktober.  

 

Data op een rij 

 

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 

1 t/m 5 nov: Kijkochtenden groep 1 t/m 4 (onder voorbehoud) 

8 t/m 12 nov: Kijkochtenden groep 4 t/m 8 (onder voorbehoud) 

16 nov: Studiedag leerlingen hele dag vrij 

29 nov t/m 3 dec: Facultatieve gesprekken 

3 dec: Sinterklaas 

22 dec: Kinderen 12.15 vrij ’s avonds kerstviering 

24 dec. t/m 7 jan.: Kerstvakantie 

 

 
Bijlage: 

- Beslisboom 

https://desterrenboog.nl/onze-school/mr-or-2/agenda-en-notulen/

