
   

Sterrenboognieuws 13 januari 2022 

 
Weer naar school! 
De eerste schoolweek in het jaar 2022 zit er al weer bijna op. We zagen veel blije gezichten en zowel 
de kinderen als de collega’s hadden er zin in. Gelukkig waren de meeste kinderen er ook weer, maar 
helaas zat een enkeling nog in quarantaine. Ook Daan kon afgelopen week niet naar school.  Zoals 
jullie weten zijn er geen invallers beschikbaar en hebben we voor de vervanging van Daan intern 
oplossingen gezocht. We konden niet voorkomen dat groep 8 deze week te maken kreeg met 
verschillende leerkrachten voor de groep. De kinderen zijn hier goed mee omgegaan en de collega’s 
hebben fijn met de groep kunnen werken. Gelukkig kan en mag Daan aanstaande maandag weer aan 
het werk. In verband met het grote aantal besmettingen is de kans groot dat we in de komende 
weken mogelijk vaker te maken krijgen met de afwezigheid van één of meerdere collega’s. We doen 
ons uiterste best om ook dan de vervanging intern te regelen. We kunnen helaas niet garanderen dat 
dat altijd gaat lukken en realiseren ons dat de collega’s die worden ingezet om te vervangen hun 
andere werkzaamheden op die dag niet kunnen uitvoeren.    
 
 
Studiedag 20 januari gaat niet door 
In onze jaaragenda staan voor de komende periode tot aan de voorjaarsvakantie twee studiedagen 
gepland. (20 januari en 9 februari)  
Om de komende weken zoveel mogelijk regelmaat en continuïteit van het onderwijs te waarborgen 
hebben we met het team besloten de studiedag van 20 januari niet door te laten gaan. Dat betekent 
dat alle kinderen op 20 januari op school worden verwacht. Het kan zijn dat je voor deze dag al 
andere plannen hebt gemaakt, waardoor je kind niet naar school kan komen. Wanneer dat zo is, 
hoor ik dat graag.    
De studiedag van 9 februari aanstaande gaat wel door. Deze dag staat in het teken van onze 
schoolontwikkeling en van de analyses van de gemaakte toetsen. 
 
 
Kaart terug 
In groep 7 hebben we voor de kerstvakantie kaarten geschreven naar medewerkers in de zorg.  
Op maandag 10 januari kreeg Nienke een verrassing, namelijk een grote kaart terug vanuit het SKB in 
Winterswijk. Hiervandaan was ook al een 
Facebook bericht geplaatst. Ontzettend 
attent en erg leuk voor de kinderen uit groep 
7 en voor Nienke speciaal.   
  

         
 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

Gezocht 

Het spel: TWISTER, dat school zou mogen houden. We willen hiermee een spellingopdracht doen, 

waarbij we letters in de gekleurde cirkels schrijven.  

Als iemand er één heeft, zou die dan met Tanja Huinink, groep 7 contact willen opnemen? Alvast 

bedankt!  

t.huinink@keender.nl  

 

Data op een rij 

20 jan: GEEEN STUDIEDAG GEWOON SCHOOL 

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 

 
Bijlage: 

-  
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