
   

Sterrenboognieuws 24 februari 2022 

 
Ouder- Kind gesprekken 
In de komende week gaan we met jullie in gesprek over de ontwikkeling van je kind. We volgen de 
ontwikkeling door observaties, kindgesprekken, de afname van methodegebonden toetsen én de 
afname van cito-toetsen. Al deze gegevens samen geven ons zicht op de groei die een kind heeft 
doorgemaakt en dat wat er nog nodig is om de leerdoelen te behalen  
In onze gesprekken zullen we altijd starten vanuit het welbevinden van het kind, omdat we geloven 
dat het kind pas kan leren en groeien, wanneer het zich prettig voelt in de groep en wanneer het 
zichzelf mag zijn. In de afgelopen weken hebben we de Cito-Midden toetsen afgenomen. De 
resultaten van de cito toetsen geven ons op groepsniveau een beeld van dat wat beheerst wordt en 
dat waar we nog aandacht aan moeten besteden.  
De individuele resultaten van de cito toetsen geven een realistisch beeld van de ontwikkeling van het 
kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde én laten zien in hoeverre het kind is gegroeid ten 
opzichte van zichzelf.  
 
 
Versoepelingen na de voorjaarsvakantie 
Het coronaprotocol voor het basisonderwijs is aangepast en gelukkig mogen ook wij in de school de 
meeste maatregelen loslaten. Dat is natuurlijk heel fijn. We hoeven geen mondkapjes meer te 
dragen, kunnen weer groepsdoorbrekend werken en mogen weer ouders in de school ontvangen. 
Aan de andere kant is het voor ons ook nog wel spannend. We moeten nog vertrouwen krijgen dat 
het aantal besmettingen in de school door deze versoepelingen niet gaan oplopen, waardoor we 
mogelijk te maken kunnen krijgen met uitval van leerkrachten. 
We willen jullie dan ook vragen om net zoals in de afgelopen periode bij coronagerelateerde klachten 
een zelftest af te nemen. Heeft je kind een positieve zelftest, volg dan het quarantaineadvies van de 
GGD en laat je kind pas weer naar school gaan wanneer het klachtenvrij is. Door samen alert te zijn, 
zorgen we ervoor dat we anderen niet besmetten en dat het onderwijs op school zoveel mogelijk 
door kan gaan.  
 
 
Basismaatregelen 
Na de voorjaarsvakantie blijven we ons aan de basismaatregelen houden: 

- We hanteren de algemene RIVM richtlijnen 
- We zorgen voor een goede ventilatie in de school 
- Fysiek onderwijs is uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel. 
- De quarantaine tijd is ingekort naar 5 dagen. 
- Geen mondkapjesplicht meer in de school 
- Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en medewerkers wordt dringend geadviseerd om zich 2x 

per week preventief te testen m.b.v. de zelftesten die elke woensdag op school worden 
uitgedeeld.  

 
 
Fysiek onderwijs 
Nu de quarantainetijd is ingekort, hebben we in overleg met de MR besloten om: 

- Geen onlineonderwijs meer aan te bieden, wanneer kinderen in quarantaine zijn. 
- Geen inbelmomenten meer in te plannen onder- en na schooltijd. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 die in quarantaine zijn, kunnen eventueel thuis inloggen via 
go.prowise.com. Hier kunnen ze verschillende vakken oefenen.  



   

Wanneer de besmettingen in een groep dusdanig oplopen dat de GGD het advies geeft dat de hele 
groep in quarantaine moet en de leerkracht is niet ziek, dan bieden we wel online onderwijs aan. 
 
 
Ouders in de school 
Gelukkig mogen we na de voorjaarsvakantie weer ouders in de school ontvangen. We kijken er naar 
uit om jullie weer in de school te zien. Jullie zijn na schooltijd altijd welkom om samen met je kind in 
de klas te komen kijken. 
 
Halen en brengen van de kinderen in groep 1, 2 en 3 
Door de coronamaatregelen was het lange tijd niet mogelijk om je kind aan het begin van de dag 
naar de klas te brengen. We zien dat de kinderen hier snel aan gewend zijn geraakt. Ook zien we een 
mooie ontwikkeling in de toename van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. 
Ook de allerjongste kinderen hangen zelf hun jas op, pakken hun tas uit en weten wat ze mogen 
doen wanneer ze in de klas komen. Dat is fantastisch om te zien. De leerkracht kan meer aandacht 
geven aan alle kinderen en voor de kinderen is dit een fijne, rustige start van de dag. Daarom hebben 
we besloten om dit te blijven doen. Alle kinderen worden vanaf 8.20 uur door een leerkracht op het 
plein ontvangen. De kinderen spelen buiten, totdat ze bij de eerste bel samen met hun groep naar 
binnen gaan.  

Om 14.15 uur komen de kinderen met hun leerkracht naar buiten. Ouders zijn na schooltijd altijd 
welkom om een kijkje te nemen in de groep van hun kind. De komende tijd zal er in de groepen 
1,2 3 gekeken worden op welk moment(en) ouders onder schooltijd welkom zijn tijdens een 
activiteit in de groepen. Hierover worden jullie nog geïnformeerd.  
 
Kijkochtenden 
De kijkochtenden voor de ouders van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zijn niet doorgegaan. Deze 
ouders krijgen in de week van 21 maart en/of in de week van 28 maart de gelegenheid om in de klas 
van hun kind te komen kijken.  
Op 8 maart komt er een uitnodiging voor de kijkochtend in de parro app en kunnen jullie zelf een 
geschikt moment inplannen.  
 
Open dag  
In overleg met de OR en de MR willen we nog dit schooljaar een open dag inplannen voor de ouders 
die onze school nog niet (goed) kennen. Zodra de datum bekend is, laat ik het weten.   
 
Luizencontrole 
Dinsdag 8 maart is er een luizencontrole op school. Willen jullie eraan denken dat de kinderen op 
deze dag zonder gel en ‘moeilijke’ kapsels naar school komen.  
 
 
Bijdrage Ouderraad en Tussenschoolse Opvang  
Het eerste deel van de bijdrage voor de ouderraad en de tussenschoolse opvang i.v.m het 
continurooster heeft de OR eind oktober geïnd. Het tweede deel zal eind februari geïnd worden.  
De bijdrage voor de ouderraad bedraagt € 42,50 per kind per jaar en de bijdrage voor de opvang van 
het continurooster € 45,00 per kind per jaar. In overleg met de directie, MR en OR gebeurt het innen 
hiervan in twee termijnen van € 43,75 per kind. 
Mocht uw kind als eerste van het gezin instromen of zijn uw gegevens bij ons nog niet bekend dan 
krijgt uw kind een schrijven mee naar huis. 
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.  
 
Namens de ouderraad,  



   

Ilona Wolters penningmeester OR 

 
Alles in 1 project de Gouden Eeuw 
We hebben inmiddels het project over de Gouden Eeuw afgesloten. Vandaag fietsen groep 7 & 8 nog 
naar Groenlo om daar te zien en te ervaren wat er nog over is van de 80-jarige oorlog. We worden 
ontvangen door G. van Huet die ons uitleg geeft. Daarna lopen we een puzzeltocht in de binnenstad 
langs de kanonnen. 
 
In onze school hadden we een Challenge. Er lagen allerlei opdrachten die uitgevoerd konden worden: 
b.v. Florijnen kleien, zeemansknopen maken, woorden in lettergrepen verdelen, schilderen als 
Rembrandt enz. Wie de meeste punten had gescoord in die 5 weken was de winnaar. Voor groep 7 is 
de winnaar geworden: Stijn te Bogt. Gefeliciteerd kerel!!! 
 
 
Herhaling: 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.  
 
Nieuwe ouders kunnen een afspraak maken om onze school te komen bezoeken.  
U kunt bellen met 0544-481543 of een mail te sturen naar directie@desterrenboog.nl  
 
 
Thema Ouderavond 23 maart – ‘Handvatten digitaal gedrag’ 
Woensdagavond 23 maart om 19.30 nodigt de Ouderraad alle ouders en leerkrachten graag uit voor 
de jaarlijkse ouderavond waarbij we dit keer Laurens Veltman, psycholoog en coach, hebben 
uitgenodigd die met Digital Awareness de ouderavond verzorgt. De avond zal in het teken staan van 
inzicht krijgen in het digitale gedrag van je zoon/dochter en geeft handvatten om in contact te 
komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag! 
Tijdens deze ouderavond gaat hij op interactieve wijze op deze onderwerpen in. Vanuit eigen 
ervaringen en de theorie laat hij zien hoe het komt dat jongeren zichzelf gemakkelijk verliezen in de 
digitale wereld en waarom het als ouder soms lastig is ze te bereiken. De inhoud wordt medebepaald 
door aan te sluiten op vragen en ervaringen van ouders, dus eigen inbreng is zeer welkom! Laurens 
biedt ons graag nieuwe inzichten over de digitale wereld en biedt ideeën en handvatten om samen 
met je zoon/dochter aan de slag te kunnen. 
 

Mijn naam is Laurens Veltman en met Digital Awareness 
coach ik mensen en organisaties om zich niet te verliezen in 
digitaal gedrag, zoals gamen, social media, telefoon, 
YouTube, Netflix en e-mail. Hiervoor verzorg ik o.a. lezingen 
en workshops voor jongeren, volwassenen, ouders, scholen, 
organisaties en professionals. 
Ik ben ervaringsdeskundige in gameverslaving en poker en 

koppel mijn ervaringen hieruit aan mijn werk als psycholoog en coach. Ik heb geleerd om zelf de 

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


   

controle te houden over mijn (digitale) verleidingen en laat nu anderen zien dat ze zelf een keuze 
hebben: leven in plaats van geleefd worden! 
 
 

 

 

Data op een rij 
25 febr: Carnaval 
28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 
8 maart: Luizencontrole 
11 maart: NL-DOET middag 
22 maart: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 
23 maart: ouderavond ‘Handvatten digitaal gedrag’ 
18 April: Pasen (vrij) 
20 en 21 april: cito groep 8 
22 april: Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei: Meivakantie 
 
Bijlage: 

- Flyer Sjors Sportief en Creatief winter 22 

 


