
   

Sterrenboognieuws 2 december 2021 

 
Hallo allemaal,  

 
Hierbij stel ik me even voor ondanks dat sommige van jullie me 
misschien al kennen. Mijn naam is Nina Schutten en ik ben 17 jaar oud. 
Ik kom uit Beltrum waar ik woon met mijn ouders en zus. Ik zit op het 
Graafschap College in Groenlo op de opleiding onderwijsassistent en 
mag nu mee lopen op mijn oude basisschool De Sterrenboog, als 
stagiair in groep 7. Ik heb het nu al erg naar mijn zin en hoop nog veel 
te leren van de stage periode.  
 
Groetjes Nina 

 

Veiligheid in het verkeer 
Ik werd getipt door een ouder van onze school dat sommige kinderen die ’s ochtends naar school 
fietsen niet voldoende zichtbaar zijn. Nu de dagen korter worden en het ’s ochtends donker is 
wanneer de kinderen naar school fietsen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Willen jullie je 
kinderen erop attenderen dat ze altijd de verlichting aan doen en een veiligheidshesje dragen in het 
verkeer. Dat is in het belang van hun eigen veiligheid en dat van de medeweggebruikers.  
 

 
 
Kinderpostzegels 
 
We hebben deze week officieel bericht gekregen van de stichting Kinderpostzegels dat groep 7 van 
de Sterrenboog het bedrag van € 1.492,70 met 122 bestellingen heeft opgehaald. Iets waar we 
enorm trots op mogen zijn. 
Als dank hebben we een sleutelhanger gekregen en een boek “Superkrachten voor je hoofd” van 
Wouter de Jong en Dylan Haegens. 

 

Kerst: Kersttruiendag en de kerstviering 
 
Op vrijdag 17 december hebben wij Kersttruiendag op basisschool de Sterrenboog! Het lijkt ons leuk 

om iedereen die dag in een kersttrui of met een kerstmuts te zien. Allebei mag natuurlijk ook.  

Op woensdag 22 december vieren we ‘s avonds helaas geen kerstviering in verband met de 

coronamaatregelen. Als gevolg hiervan hebben de leerlingen deze dag tot 14.15 uur les.  

Op donderdag 23 december hebben we, in plaats van de kerstviering op woensdag, een kerstontbijt 

in de eigen groep. Voor dit kerstontbijt hebben de kinderen een beker, bord, bestek en een tas 

nodig. Willen jullie dit meegeven? Aan het einde van het kerstontbijt worden de bekers, borden en 

het bestek in de tassen gedaan, zodat deze mee naar huis kunnen.  



   

 

 

Data op een rij 

10 dec: 3de Adventviering 

17 dec: Kersttruiendag/ 4de Adventviering 

22 dec: Hele dag school 

23 dec: Kerstontbijt 

24 dec. t/m 7 jan.: Kerstvakantie 

20 jan: Studiedag leerlingen vrij 

 
Bijlage: 
Beslisboom nieuwste versie 


