
   

Sterrenboognieuws 27 januari 2022 

 
Judith, afscheid van groep 7 
Morgen neemt Judith afscheid van groep 7. Ze gaat in de week van 21 februari met 
zwangerschapsverlof. In verband met het coronavirus mag een zwangere collega in het onderwijs er 
voor kiezen om vanaf week 28 van de zwangerschap geen groepstaken meer uit te voeren. Judith 
heeft ervoor gekozen om tot week 33 groepstaken te blijven uitvoeren. In de komende weken tot 
aan haar zwangerschapsverlof is Judith werkzaam buiten de groep. Gelukkig hebben we de 
vervanging voor Judith goed kunnen regelen. Vanaf volgende week t/m 21 februari werkt Tanja 
volledig in groep 7. De NPO ondersteuning komt in deze periode te vervallen. Vanaf 22 februari komt 
Charlotte de Vink elke dinsdag en woensdag in groep 7 en werkt zij samen met Tanja, die dan op 
maandag, donderdag en vrijdag in de groep is. Vanaf dat moment  wordt de NPO ondersteuning door 
Tanja weer ingezet. 
Wij wensen Charlotte een heel fijne tijd toe op de Sterrenboog, waar ze mag werken in een heel 
enthousiaste groep 7, naast een ervaren collega in een fijn team. Charlotte zal zich t.z.t. voorstellen 
in het SBN.   
 
 
Aanpassing quarantaine maatregelen 
Zoals u hebt gelezen in de brief die u afgelopen dinsdagavond kreeg, zijn de quarantaine maatregelen 
voor het onderwijs aangepast. Omdat we toch nog wel wat vragen krijgen, hieronder de 
aanpassingen nog eens op een rijtje: 

- kinderen met klachten die passen bij het coronavirus en/of kinderen met een 
positieve zelftest blijven thuis 

- het advies om 2x per week een zelftest af te nemen voor leerlingen van groep 6, 7 en 
8 blijft gelden 

- kinderen hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een 
besmette klasgenoot of andere persoon. Voorwaarde is wel dat zij geen klachten 
hebben.  

- kinderen doen dagelijks een zelftest doen als ze in contact zijn geweest met een 
besmette persoon.  

We zijn blij met deze versoepelingen en rekenen op ieders medewerking en verantwoordelijkheid om 
er alles aan te doen de coronabesmettingen in de school zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen! 
Om plannen te maken voor het komend schooljaar is het voor ons van groot belang te weten hoeveel 
leerlingen we kunnen verwachten. Dus heb je je kind (4 jaar tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 
2023) nog niet opgegeven dan willen wij jullie vriendelijk verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te 
doen.  
  
Klik hier voor de link naar de aanmeldingsformulieren. (ctrl + klik om te openen)  
 
We vragen iedereen om nieuwe gezinnen, die nog geen kinderen bij ons op school hebben, op de 
hoogte te stellen van dit bericht.  
 
De open dag kan met de huidige maateregelen helaas niet door gaan. Nieuwe ouders kunnen een 
afspraak maken om onze school te komen bezoeken wanneer de maatregelen het weer toelaten.  
U kunt bellen met 0544-481543 of een mail te sturen naar directie@desterrenboog.nl  

https://desterrenboog.nl/formulieren/aanmelding-nieuwe-leerlingen/
mailto:directie@desterrenboog.nl


   

 
 

Uitnodiging ouder-kindgesprekken via Parro groep 1 t/m 7  
Graag willen wij ouders met hun kind(eren) uitnodigen voor het ouder/kind gesprekken. De 

gesprekken staan gepland van 15.00 tot 19.00 op woensdag 23 februari en donderdag 24 februari en 

vinden online, in ‘teams’ plaats.  

Zit je kind in groep 4 t/m 7, dan worden jullie gebeld op het schoolaccount van het kind! Teams kan 

je gebruiken op een telefoon, tablet of computer.  

Sinds dit schooljaar hebben alle kinderen een nieuwe inlogcode gekregen voor Teams. 

Mocht je deze nieuwe inlogcode nog niet hebben gekregen, neem dan contact op met de leerkracht! 

Zit je kind in groep 1, 2 en 3, dan sturen we een uitnodiging op het mailadres van ouders. 

De inschrijving voor de gesprekken opent op woensdag 9 februari om 18.00 in de Parro app. 

Je krijgt een push notificatie in Parro dat er een nieuw agendapunt is en vervolgens kun je je 

kind(eren) inschrijven op het gewenste tijdstip. Denk er aan om 10 minuten tussen de verschillende 

gesprekken te plannen. Omdat het gesprek in Teams plaatsvindt kun je er ook voor kiezen om de 

gesprekken op verschillende dagen/tijden te plannen. 

Inschrijven kan t/m 15 februari 18.00 daarna wordt deze automatisch gesloten en kun je je niet meer 

inschrijven. 

Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 7 t/m 11 februari zijn de definitieve adviesgesprekken voor de kinderen uit groep 8. 
Ook deze gesprekken voeren we online in ‘teams’.  In de parro app zijn de ouders van groep 8 door 
Daan op de hoogte gebracht van de inschrijving voor de adviesgesprekken.  
 
 

Data op een rij 

9 februari: Kinderen hele dag vrij  

7 t/m 11 febr: Adviesgesprekken groep 8 

18 febr: Rapport mee 

23 en 24 febr: Ouder/kindgesprekken in Teams 

25 febr: Carnaval 

28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

 
Bijlage: 
 


