
   

Sterrenboognieuws 10 maart 2022 

 
 
Van de Ouderraad: Nieuwe tipi tent 

 

Hebben jullie allemaal de nieuwe tipi tent al gezien? Wat is hij mooi geworden vind je ook niet? We 

hebben er lang op moeten wachten door de bij iedereen welbekende Corona en het weer maar het 

resultaat was het wachten zeker waard…. 

Het tentzeil is in een jungle thema geschilderd door Bart Klein Gunnewiek. Hij heeft voor dit thema 

gekozen omdat het een vrolijk thema is en goed past bij de visie en inrichting van onze nieuw 

ingerichte school. Het heeft Bart heel wat uurtjes denken, tekenen en schilderen gekost. Hij heeft dit 

helemaal in zijn eentje gedaan zonder de toegezegde hulp van de ouders omdat dit uiteindelijk niet 

mogelijk was.  

Het oude tentzeil van de tipi tent hebben we ongeveer 20 jaar gebruikt en hopen dat dit tentzeil net 

zo lang of nog langer mee gaat. Het tentzeil is afkomstig van de Beltrumse handelsonderneming 

Luttikhold. Het bedrijf heeft de werkplaats kosteloos beschikbaar gesteld voor het schilderen van het 

tentzeil. 

De tipi tent is door de ouderraad geschonken aan basisschool de Sterrenboog. De kosten hiervan zijn 

nog afkomstig van de oude reserves van de twee voormalige basisscholen die Beltrum heeft gekend. 

De ouderraad vond dit een mooi geschenk voor de basisschool van de ‘oud’ leerlingen die misschien  

in het verleden ook met veel plezier gebruik gemaakt hebben van de mooie tipi tent. Een uniek 

speelobject dat geen enkele school in de omgeving heeft!   

De ouderraad wil handelsonderneming Luttikhold bedanken voor het meedenken, beschikbaar 

stellen van de werkplaats en de goede samenwerking. We willen Bart bedanken voor zijn inzet en het 

prachtige resultaat.  

De leerlingen en leerkrachten wensen we veel plezier toe met de nieuwe Tipi tent.  

 
 

 

 



   

 

Van de Ouderraad: Ouderavond 23 maart 

Hallo ouders van de leerlingen van de Sterrenboog, 

Zoals vermeld in het SBN van 24 februari 2022 is er op woensdagavond 23 maart 19.30 een 

ouderavond met hierbij een gastspreker. Deze gastspreker is Laurens Veltman en hieronder kan je 

lezen wat er zoal deze avond besproken zal worden. 

Voorafgaand aan deze avond is er van 19.00 tot 19.15 vanuit de ouderraad een inloop georganiseerd 

waarin de jaarstukken van het afgelopen schooljaar en de begroting voor lopend schooljaar ingezien 

kunnen worden. 

We hopen op een goede opkomst deze avond en wensen jullie alvast een leuke en leerzame avond 

toe. 

 

 

 
Rapportfolio 
Wil iedereen het rapportfolio, met handtekening, weer inleveren bij de leerkracht.  
Dan kunnen we hem de aankomende periode weer gaan vullen. 
 
 

 



   

 
Geen SBN op 17 maart 
Op 16 en 17 maart hebben alle directeuren van Keender een directie-2- daagse. Het is voor mij dan 
niet mogelijk om een SBN te versturen. Het volgende SBN verschijnt weer op 24 maart. 
 
 
Data op een rij 
11 maart: NL-DOET middag 
22 maart: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 
23 maart: ouderavond ‘Handvatten digitaal gedrag’ 
28 maart: MR vergadering  
18 April: Pasen (vrij) 
20 en 21 april: cito groep 8 
22 april: Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei: Meivakantie 
30 mei: MR vergadering 
23 juni: MR vergadering 
 

 
Bijlage: 
Hobbyclub SJB 


