
   

Sterrenboognieuws 6 oktober 2021 

 
Studiemiddag  
Morgen is er een studiedag voor het team en zijn de kinderen ’s middags vrij. Onze studiedag staat in 
het teken van het vergroten van de actieve betrokkenheid van de leerlingen. Naar aanleiding van de 
uitslag van het tevredenheidsonderzoek dat vorig jaar is ingevuld door de leerlingen uit de groepen 
6, 7 en 8 hebben we het vergroten van de actieve betrokkenheid van de leerlingen als één van de 
speerpunten opgenomen in ons jaarplan.   
Morgen zijn alle collega’s op school. In de ochtend kijken we bij elkaar in de klas omdat we van elkaar 
willen leren hoe we in onze lessen de actieve betrokkenheid van de kinderen kunnen stimuleren.  
’s Middags gaan we samen in gesprek over dat wat we ’s ochtends hebben gezien. De input die we 
van elkaar krijgen nemen we mee in de voorbereiding en uitvoering van onze lessen.  
Daarnaast gaan de collega’s van de groepen 1,2 en 3 aan de slag met de rijke, betekenisvolle hoeken 
waar kinderen doelgericht kunnen leren en spelen. De collega’s van de groepen 4 t/m 8 krijgen 
informatie over de nieuwste ontwikkelingen van de methode ‘Alles in 1’.  
  
 
Fietskeuring 

Op donderdag 14 oktober komen de mensen van VVN samen met fietsenmaker Hofstede op school 

om bij de leerlingen van groep 4/5 tot en met 8 ’s morgens hun fiets te keuren. Die dag dus graag alle 

kinderen hun fiets mee laten nemen. Handig is om thuis al even te checken of verlichting het doet. 

Remmen nakijken en eventueel loszittende onderdelen. Natuurlijk alles met als doel dat onze 

kinderen veilig over straat kunnen. 

 

 

Openingsviering kerk, thema: een nieuw begin 

Dinsdagochtend 12 oktober is er de openingsviering om 08:45 uur. Alle kinderen van de school 

samen met hun juffen/meesters bereiden deze viering voor en zullen laten horen en zien hoe wij een 

nieuw begin hebben beleefd. 

We zouden het erg fijn vinden dit met jullie te vieren in de kerk. 

  



   

 

HIEP HIEP HOERA! Juf Annemiek en Gijs getrouwd!  

Afgelopen vrijdag zijn juf Annemiek en haar Gijs getrouwd. Wat een prachtig feest was het.  

Vandaag hebben we het samen met groep 4/5 gevierd…..en daar hoort natuurlijk ook een taartje bij! 

 

  



   

 

Bezoek aan de bibliotheek/ opening kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag 6 oktober hebben we samen met alle kinderen de opening van de 

Kinderboekenweek gehad. Het thema: Worden wat je wil stond centraal. Daarom hadden alle 

leerkrachten kleding aan die te maken had met een beroep. Van 

soldaat, tot serveerster en de visboer….. Daarna kreeg elke groep een 

boek cadeau. De komende dagen gaan we boeken aan elkaar 

promoten en voorlezen. 

Woensdagmiddag mochten groep 7 & 8 ook nog naar de bibliotheek 

in Lichtenvoorde voor een ontmoeting met schrijfster: Marlies 

Slegers. We zaten ademloos te luisteren hoe zij vanuit haar 

levensverhaal inspiratie kreeg die ze verwerkte in haar boeken. Ze 

vertelde over een krokodil in haar tuin die nu in één van haar 

nieuwste boeken voorkomt. De kinderen konden na afloop nog 

vragen stellen en we kregen 2 gesigneerde boeken mee naar school.  

 

Stukje MR 

Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad: “Wat wordt er van mij verwacht?” 

Tegen het einde van het schooljaar is het weer zover, dan zijn er weer verkiezingen* voor deelname 

in de Medezeggenschapsraad. Binnen de oudergeleding komen er dan 2 plekken vrij. 

Wat doet een MR?  

In het kort: De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te 

maken hebben. Samen verbeteren we bijv. de kwaliteit van het onderwijs en de 

arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld: Jaarplannen evalueren, trendanalyse van de toetsen 

bespreken, begroting controleren, vakantierooster vaststellen e.d.  

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag een kijkje nemen in de “keuken” van de MR, dan kan dit door 

een vergadering bij te wonen. Een andere interessante optie is om u op te geven voor de basiscursus 

MR.  

Deze cursus is bedoeld voor mensen die erover nadenken om MR-lid te worden en als opfriscursus 

voor mensen die al in de MR deelnemen.  

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de basiscursus MR, schroom dan niet en geef u vóór vrijdag 

15 oktober a.s. vrijblijvend op via mr@desterrenboog.nl. Daan Ratering (voorzitter MR) en Corinna 

Jensen (secretaris MR) zullen vanuit de MR deelnemen aan deze cursus. U kunt zich dan bij hen 

aansluiten. 

De basiscursus MR zal plaatsvinden op:  

woensdag 17 november ’21 vanaf 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur op BS Heeckeren te Goor 

* Voor de verkiezingen van de MR zullen wij later dit schooljaar een officiële uitnodiging plaatsen in 

het SBN. 

Met vriendelijke groet, 

de Medezeggenschapsraad 

mailto:mr@desterrenboog.nl


   

 

Data op een rij 

12 okt: Openingsviering Kerk 

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: 
 

- Uitnodiging GPS tochten herfstvakantie groep 1 t/m 8 (Sport Federatie Berkelland) 
- Persbericht Sjors Sportief/ Creatief (Sport Federatie Berkelland) 
- Uitnodiging lichtjesroute SJB  

 
 


