
   

Sterrenboognieuws 14 oktober 2021 

 
Kijkochtenden inschrijven 
 
Uitnodiging Kijkochtenden via de Parro app 
Graag willen wij ouders uitnodigen voor de kijkochtenden:  

- groep 1 t/m 3 van 1 t/m 5 november.  
- groep 4/5 van 3 t/m 12 november. 
- groep 6 t/m 8 van 8 t/m 12 november.   

 
De inschrijving voor de kijkochtenden opent op donderdag 14 oktober 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 voor een bepaalde dag.  
 
Inschrijven kan t/m zondag 31 oktober. Daarna wordt deze automatisch gesloten en kun je je niet 
meer inschrijven. 
 

- De kijkochtenden zijn van 8.30-10.15.  
- Op maandag kan het zijn dat i.v.m. de gymles het tijdstip anders is.   
- 1 ouder per kind.  
- Heb je klachten dan blijf je thuis! 
- In de pauze is er tijd om met je kind dingen te bekijken.  

 

Korte terugblik op onze studiedag 
Op donderdag 7 oktober hebben we veel van en met elkaar geleerd. Het was erg waardevol om 
elkaar te zien in de groep en om de betrokkenheid van de kinderen te zien. Er ontstonden mooie 
onderwijsinhoudelijke gesprekken en we hebben onderling veel informatie uitgewisseld. Alle 
collega’s gaan de komende weken aan de slag met de inspiratie die ze bij elkaar hebben opgedaan. 
De collega’s van de onderbouw kregen mooie feedback over de rijke betekenisvolle hoeken die 
waren ingericht rondom het thema ‘Herfst’. De kinderen zijn enorm berokken en zijn al spelend veel 
aan het leren. Dat is een mooi compliment, waar we trots op zijn. We nemen de tips die we kregen 
mee bij de voorbereiding van ons volgende thema.   
De bovenbouwcollega’s zijn weer helemaal bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen binnen de 
methode Alles in 1. In de komende periode onderzoeken we hoe we deze nieuwe ontwikkelingen 
ook in onze school kunnen brengen en wat we daarvoor nodig hebben.     
 
 
Bewegend Leren 
Het team neemt deel aan de nascholingscursus ‘bewegend leren’. Afgelopen woensdagavond was 
onze eerste bijeenkomst. Naast de theorie zijn we zelf ook steeds bewegend bezig geweest. Zo 
hebben we praktische opdrachten gedaan, die we meteen kunnen vertalen naar onze eigen groep. 
Bewegend leren vergroot de actieve betrokkenheid, niet alleen tíjdens het bewegen, maar ook ná 
het bewegen is het effect zichtbaar: de taakgerichtheid en de concentratie is vergroot. 
Met al het geleerde gaan we nu in de groepen aan de slag. Eind januari hebben we onze tweede 
bijeenkomst. 
Vraag uw kind maar eens of ze al een werkvorm in de klas gedaan hebben! 
 
 
 



   

 
 
 

Sigarenkistjes gezocht 
Voor groep 3 zijn wij op zoek naar oude sigarenkistjes.   
Mocht u deze kistjes thuis hebben liggen en er niets meer mee doen?  

Dan willen wij ze graag gebruiken voor onze reken- en 

leesspeurtochten. 

Alvast bedankt, groep 3 

 

Invallerstekort 
Door de beschikbaarheid van de NPO-gelden zijn met ingang van dit schooljaar meer 
invalleerkrachten die in de invalpool zaten doorgestroomd naar een formatieplek in de scholen of 
naar een langdurige vervanging. Hierdoor merken we dat vervangingsverzoeken steeds moeilijker in 
te vullen zijn. Nu we in de komende maanden waarschijnlijk te maken krijgen met een griepgolf gaan 
we daar de gevolgen van ondervinden. De kans is groot dat er geen invaller beschikbaar is, wanneer 
een collega ziek is. We doen ons uiterste best om intern te kijken naar mogelijkheden en zullen in 
ieder geval op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht de desbetreffende groep opvangen. 
We hopen dat we het kunnen voorkomen, maar in het uiterste geval, ontkomen we er niet aan om 
mogelijk een groep naar huis te sturen.    

 
 
Vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage Tussenschoolse Opvang 
Het eerste deel van de vrijwillige bijdrage voor de Ouderraad en voor de Tussenschoolse Opvang zal 

eind oktober geïnd worden. De bijdrage voor de ouderraad bedraagt € 42,50 per kind per schooljaar 

en de bijdrage voor de opvang van het continurooster € 45,00 per kind per schooljaar. In overleg met 

de directie, de MR en de OR gebeurt het innen hiervan in twee termijnen van € 43,75 per kind. Het 

eerste deel van de bijdrage wordt geïnd in oktober en in maart zal het tweede deel van de bijdrage 

geïnd worden. Mocht uw kind als eerste van het gezin instromen of zijn uw gegevens bij ons nog niet 

bekend dan krijgt uw kind een schrijven mee naar huis. 

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

Namens de ouderraad,  

Ilona Wolters penningmeester OR 

 

Ontruimingsoefening 
Vandaag hebben we een ontruiming geoefend. Iedereen was van te voren op de hoogte gebracht 
van deze oefening. We zijn trots op de kinderen en de collega’s. Binnen 2 minuten was de school 
ontruimd. In de loop van het schooljaar zullen we nog een onaangekondigde oefening organiseren.  

 

Data op een rij 

18 t/m 22 okt: Herfstvakantie 

1 t/m 5 nov: Kijkochtenden groep 1 t/m 4  

8 t/m 12 nov: Kijkochtenden groep 4 t/m 8  

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: 
 

- Bunkeravond groep 7 en 8 op 15 oktober  
- Musicalfabriek Groenlo 
- Gezinspraatje Sjors Sportief Sjors Creatief (Sport Federatie Berkelland) 

 


