
   

Sterrenboognieuws 28 oktober 2021 

 
Kijkochtenden 
In de week van 1 t/m 5 november en/of in de week van 8 t/m 12 november zijn jullie welkom in de 
groep van je kind. We willen graag laten zien hoe we werken en kunnen ons voorstellen dat het voor 
jullie heel fijn is om je kind in de groep te zien.  
Helaas horen we in de media dat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. We willen er alles 
aan doen om het onderwijsproces op school door te laten gaan en hopen dat we een nieuwe 
thuiswerkperiode voor een groepje of groep kinderen kunnen voorkomen. Daar hebben we in de 
komende twee weken ook jullie hulp bij nodig. We vragen jullie thuis te blijven wanneer je klachten 
hebt en we zouden het fijn vinden dat je bij twijfel een zelftest doet, voordat je in de school/groep 
komt.  
 
 
Jeugdzorg ( Voormekaar)  in school   
Op 6 oktober start Voormekaar met een Pilot “jeugdzorg in de school”. Dit zijn inloopmomenten 

speciaal voor ouders, verzorgers en leraren. Tijdens deze inloopmomenten kunt u met al uw 

(opvoed)vragen terecht bij een medewerker van Voormekaar. Deze medewerker denkt graag met u 

mee en kan u advies geven. Dit is geheel vrijblijvend en kostenvrij. U hoeft geen afspraak te maken 

om langs te komen. De inloopmomenten zijn op Daltonschool St. Joris in Borculo en CBS Wonderwijs 

in Ruurlo in een aparte ruimte en in alle privacy. Kom gerust langs, ook als u niet verbonden bent aan 

deze school. Voormekaar is er namelijk voor alle ouders en opvoeders uit Berkelland die vragen 

hebben.  

 CBS Wonderwijs  

Beatrixlaan 27, 7261 XW Ruurlo 

Daltonschool Sint Joris – Borculo 

Hoflaan 4, 7271 BR Borculo 

22 september    08:30 uur – 10:30 uur 7 oktober        8.30-10.30 uur 

6 oktober           08:30 uur – 10:30 uur 28 oktober     8.30- 10.30 uur 

27 oktober         08:30 uur – 09:30 uur 11 november  8.30- 10.30 uur 

10 november     08:30 uur – 09:30 uur 25 november  8.30- 10.30 uur  

24 november     08:30 uur – 10:30 uur 9 december  8.30- 10.30 uur 

8 december       08:30 uur – 10:30 uur. 23 december  8.30- 10.30 uur 

  

Thema Kunst: 
Op maandag 8 november gaat in de groepen 5 t/m 8 het thema Kunst van start. Bij dit thema willen 
we graag samen met de kinderen een poppenkast pop gaan maken. Voor deze pop mogen de 
kinderen zelf een stok meenemen. Deze stok moet tussen de 40 en 50 centimeter lang zijn, met een 
dikte van tussen de 2 en 4 centimeter.  
Graag de stok meenemen in de week van 1 november t/m 5 november. 

Alvast bedankt.  

Groetjes, leerkrachten 5 t/m 8. 



   

 

Hulpouders gezocht! 

Als opening van het thema Kunst willen we graag met groepjes kinderen door Beltrum wandelen en 

foto’s maken. 

Voor de begeleiding hebben we de hulp van ouders nodig mét mobiele telefoon (voor de foto’s). 

Wie kan vrijdag 5 november om 11:00 uur (tot 12:00 uur) een groepje kinderen begeleiden? In elk 

groepje zitten kinderen van groep 4 t/m 8. 

Graag uiterlijk dinsdag 2 november opgeven bij de eigen leerkracht. Alvast hartelijk dank! 

Groetjes, leerkrachten groep 4 t/m 8. 

 

Data op een rij 

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

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: 

- Nieuwsbrief bibliotheek 


