
   

Sterrenboognieuws 18 november 2021 

 
Terugblik op de team-studiedag 
Afgelopen dinsdag hebben we een 
inspirerende studiedag gehad onder leiding 
van Marije Heijdenrijk van Bazalt. We hebben 
handvatten gekregen om tijdens en voor 
onze instructie regelmatig te checken hoe de 
leerlingen ervoor staan zodat leerkrachten 
hun instructie effectiever kunnen geven en 
beter kunnen afstemmen op het niveau van 
de leerlingen. Door deze checkmomenten 
krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen 
leerproces en zien de leerkrachten sneller 
waar extra ondersteuning of uitdaging wenselijk is. Tevens hebben we deze dag nieuwe ideeën en 
inspiratie opgedaan voor het inzetten van effectieve werkvormen tijdens de les om het coöperatief 
leren en de betrokkenheid van leerlingen te bevorderen.  
 
 
Kerst: glazen potten gevraagd 
 
Op woensdag 22 december vieren we samen Kerst op school. We beginnen deze kerstviering met 

een stamppotbuffet met de eigen groep in de eigen klas. Daarna is er een herdertjestocht. Tijdens 

deze herdertjestocht kunnen jullie met jullie kinderen langs verschillende carports/stallen lopen waar 

het kerstverhaal verteld wordt. Om de hele route te kunnen verlichten, vragen we jullie om zoveel 

mogelijk (lege en schone) glazen potten mee te geven aan jullie kinderen. Deze worden in het lokaal 

van juf Tosca en juf Annemiek verzameld. Hoe meer lichtjes, hoe lichter en gezelliger Beltrum wordt. 

 

Alles in 1: Kunst 

Inmiddels zijn we heerlijk gestart met het thema kunst. In de groepen zijn we erachter gekomen dat 

kunst niet alleen maar tekenen en schilderen is, maar ook: dans, toneel, beeldhouwen, muziek enz. 

We hebben foto’s gemaakt van kunstwerken in Beltrum en dit in de groepen besproken.  

We hebben ook uitleg gehad over hoe je een poppenkast spel bedenkt en nu zijn we bezig met het 

maken van poppenkastpoppen, zodat we er ook een verhaal mee kunnen maken en dit spelen voor 

de groepen 1 t/m 3. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In werkhoeken hebben we allerlei verschillende opdrachten klaar liggen die ons iets leren op het 

gebied van kunst. Hieronder enkele foto’s om jullie een idee te geven. 

 

 

Park de Stroet 
In ons mooie Park de Stroet staat een oranje boog, ook wel de Sona genoemd. Je kunt hier leuke 
spelletjes spelen en je leert er ook nog veel van! Nu is Sinterklaas weer in het land, maar tijden 
veranderen en zo ook het gebruik van bepaalde liedjes. Er zijn daarom nieuwe Sinterklaas liedjes 
opgenomen die passen in het huidige beeld van Sinterklaas. Referenties naar kleur, roe, garde, 
slavernij en negativiteit zijn omgezet naar positiviteit, vriendschap, vrolijkheid en samen een leuk 
feest hebben. We hopen zo iedereen een leuk Sinterklaasfeest te kunnen geven onder de boog. 
Iedereen alvast een vrolijk Sinterklaas gewenst!  

Groeten namens het bestuur van Park de Stroet 
 
 
 
 



   

 

Kinderpostzegelactie: 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 

2021 is maar liefst 8.526.365 miljoen! 
     

 

Voorleeswedstrijd  

Op de Sterrenboog wordt elk jaar een voorleeswedstrijd gehouden. Zelfs in groep 4-5 al en in  6-7-8. 

De winnaars uit groep 7 & 8 (4 leerlingen) strijden voor een deelname aan de regionale 

voorleeswedstrijd die in mei in de bibliotheek in Eibergen wordt gehouden. 

Met trots kunnen we vertellen dat voor dit jaar: SUZE TE BRAAK heeft gewonnen en onze school gaat 

vertegenwoordigen. Donderdag 18 november hebbende groepen 

6 t/m 8 erg goed geluisterd naar de verhalen van de deelnemers. 

De jury, door de kinderen zelf, was het sterk met elkaar eens. En 

zo werd Suze de winnaar. We wensen haar veel succes. 

De overige winnaars in de groepen waren: 

4-5: wordt vrijdag 19 november pas bekend, dus dat volgt 

volgende week… 

6: Donny v.d. Kamer 

7: Kenji Ballast en Niké Groot Zevert 

8: Fieke Wildenbeest en Suze te Braak 

 

 

Data op een rij 

26 nov: 1e Adventviering 

29 nov t/m 3 dec: Facultatieve gesprekken 

10 dec: 3de Adventviering 

3 dec: Sinterklaas 

17 dec: Kersttruiendag/ 4de Adventviering 

22 dec: Kinderen 12.15 vrij ’s avonds kerstviering 

24 dec. t/m 7 jan.: Kerstvakantie 

 

 
Bijlage: 
 


