
   

Sterrenboognieuws 16 december 2021 

 
Op naar een heel mooi 2022 
Het laatste SBN van 2021. Een mooi moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar. In de 
eerste maanden van dit jaar heeft Judith de directietaken waargenomen. Samen met het team heeft 
ze ervoor gezorgd dat de lopende zaken door konden gaan. Na een periode van thuisonderwijs 
waren we erg blij dat de kinderen in februari weer naar school mochten. Ook de kinderen zagen we 
genieten, blij om elkaar weer te zien en blij met het ritme en de structuur van een schooldag. In april 
mocht ik het stokje overnemen en daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Ik geniet van het 
enthousiasme en de gesprekjes met de kinderen, de fijne sfeer in de school, de prettige 
samenwerking met collega’s en de open contacten met alle mensen die betrokken zijn bij de 
Sterrenboog. Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen maanden, waarin we met elkaar 
mooie dingen hebben gedaan om ‘elk kind te laten stralen’.  
In de laatste weken van 2021 hebben we door het grote aantal besmettingen in de school moeten 
roeien met de riemen die we hadden. Petje af voor iedereen die snel kon schakelen, flexibel was en 
er het beste van heeft gemaakt. Dankjewel voor jullie betrokkenheid, de complimenten en voor het 
begrip dat wij kregen van jullie. We hebben ons best gedaan om alle kinderen die thuis waren zoveel 
mogelijk te betrekken bij het onderwijs en bij de groep.  
 
Ik heb met een paar kinderen gesproken over het thuiswerken en over de vervroegde 
scholensluiting. Natuurlijk was het niet altijd leuk, maar wat me opvalt is dat kinderen vooral 
benoemen wat er allemaal nog wel kon. Ze vonden het fijn dat ze wel online betrokken waren bij de 
groep, dat ze online sinterklaas konden vieren en dat het kerstontbijt morgen wel doorgaat. Wat 
mogen we trots zijn op zoveel veerkracht, relativeringsvermogen en tevredenheid in een tijd waarin 
ook zij steeds moeten schakelen en hun verwachtingen moeten bijstellen.  
 

Vooruitkijkend op een nieuw jaar wens ik ons allen 
veerkracht, tevredenheid, begrip voor elkaar, maar 
bovenal veel gezondheid toe.   
Helaas hebben een aantal gezinnen van onze school te 
maken met grote zorgen over de gezondheid van hun 
dierbaren. Namens alle collega’s wens ik jullie heel veel 
sterkte en kracht toe in de komende tijd.  
 
Voor iedereen heel fijne feestdagen, geniet van elkaar en 
alle goeds voor 2022. 
 
Hartelijke groeten, Mirjam 
 

 
Kerst op school 
Morgen krijgen alle kinderen een kerstontbijt. We willen Bakker Stroet bedanken, omdat hij ons 
korting heeft gegeven op de broodjes en ervoor zorgt dat alle kinderen morgen iets lekkers bij het 
kerstontbijt krijgen. Ook een dankjewel voor Cafetaria Dute, zij zorgen voor de papieren tasjes, zodat 
het ontbijt morgen ook bij alle kinderen die thuis zijn bezorgd kan worden. Morgen krijgen alle 
kinderen en collega’s van de ouderraad een lichtpuntje met een mooie wens mee naar huis. Namens 
ons allen, wil ik jullie bedanken voor dit attente gebaar. Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen 
morgen kunnen genieten van een feestelijk Kerstontbijt.  
 
 



   

 
 
Een berichtje van de Legotheek 
 
Hallo allemaal,  
 
Nu we een week eerder al vakantie hebben, kunnen we een week langer op onze Playstation, Ipad, 
tablet, mobiel of wat voor scherm dan ook. Maar er zijn ook andere dingen om je op een hele leuke 
manier mee te vermaken en ook heel veel van te leren, namelijk: technisch Lego bouwen.  
Zoals jullie hebben kunnen zien op de expositie van de Legotheek, net voor de herfstvakantie, 
kunnen wij al echt grote dingen maken waar je ook lang mee kunt spelen en zelfs met je tablet aan 
kunt sturen!  
Ben jij (bijna) 10 jaar of al heel goed met technisch Lego en wil jij deze gave voertuigen ook eens 
proberen te bouwen? Word dan lid van de Legotheek: voor slechts 20 euro per jaar en kun je dan 
heel goedkoop technisch Lego pakketten huren van de andere leden. We hebben er samen al een 
stuk of 15 voertuigen van best groot tot heel groot! Zo hoef je zelf geen dure Lego aan te schaffen, 
maar kun je toch met heel veel plezier zelf bouwen!  
Meld je aan bij Sven Heutinck uit groep 8 of via dorpsverbinderbeltrum@gmail.com . Je mag ook een 
berichtje doen naar 06 22678211 (Chantal Papen).  
 
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en maak samen iets moois van de feestdagen! 
 
Groeten, de leden van de Legotheek 
Anne, Hidde, Sven, Sietse, Tiem en Sven. 
 
 
 

 
 

 

Data op een rij 

24 dec. t/m 7 jan.: Kerstvakantie 

20 jan: Studiedag leerlingen vrij 

9 februari: Kinderen hele dag vrij + adviesgesprekken groep 8 

10 febr: Adviesgesprekken groep 8 

18 febr: Rapport mee 

23 en 24 febr: Ouder/kindgesprekken 

25 febr: Carnaval 

28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 
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