
   

Sterrenboognieuws 31 maart 2022 

 
Open dag  
In samenwerking met de ouderraad van de Sterrenboog en ’t Belhameltje organiseren wij op 
woensdag 18 mei een open dag voor alle ‘nieuwe’ ouders en voor alle ouders die door de  
coronamaatregelen nog niet eerder in de gelegenheid zijn geweest een kijkje in onze school te 
nemen.  
Tussen 9.00 uur en 16.00 uur zijn jullie van harte welkom voor een kopje koffie/thee en een 
rondleiding!  
Willen jullie de mensen in je omgeving met jonge kinderen attenderen op deze open dag?  
We hopen op een mooie opkomst. 
 
 
Privacy voorkeuren Parro App 
Helaas zijn alle privacy-voorkeuren, die jullie als ouders aangegeven hebben in de app, verdwenen.  
We willen jullie vragen om bij de instellingen in de parro app dit opnieuw aan te geven, zodat de  
leerkrachten weer een up-to-date lijst tot hun beschikking hebben. 
 
 
 
Verkeersveiligheid rondom school 
In de MR is gesproken over de verkeersveiligheid rondom de school.  
We zien dat ouders bij het halen en brengen van hun kind(eren) nog regelmatig hun auto parkeren in 
de Hofstraat. Dit zorgt voor enige  frustratie bij buurtbewoners, die dan niet met de auto op of van 
de oprit af kunnen, maar ook zeker zo belangrijk, het veroorzaakt een onveilige situatie voor de 
kinderen die met de fiets naar school komen.  
Als je met de auto komt vragen we jullie te parkeren op het Mariaplein of in de parkeervakken aan 
de Kampstraat of Dorpsstraat.  
Aangezien het aantal parkeerplaatsen beperkt is (zeker tijdens de markt), willen we jullie vragen om 
jullie  kind(eren) zoveel mogelijk lopend en/of fietsend te brengen.  
We hopen op jullie begrip en op jullie medewerking.  
 
 
Palmpasenstok versieren 
In de week van 4 april kan ieder kind na schooltijd een  palmpasenstok 
afhalen bij de kleuteruitgang. Ook zit er een zakje met crêpepapier bij.   
Thuis kan de stok versierd worden en op zondag 10 april meegenomen 
worden naar de kerk. 
Op de BSO is er die week ook de mogelijkheid om een palmpasenstok te 
maken. 
Na Palmpasen kan de lege stok weer ingeleverd worden op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
Familieviering 
Zondag 10 april om 10.30 uur is er in de Beltrumse kerk een korte palmpasenviering. De kinderen 
kunnen hun versierde palmpasenstok meenemen naar de kerk. (zie ook de bijlage bij dit SBN) 
Witte donderdag, 14 april 2022 om 13:30 uur is er in de kerk een familieviering die we samen met de 
kinderen hebben voorbereid en waarvoor we iedereen van harte uitnodigen om dit met ons te 
vieren. Het thema: “Bijna Pasen” wordt door de werkgroep en de kinderen in woord, gebed en beeld 
met ons allen gedeeld. Voel je welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Word jij onze nieuwe collega bij de tussenschoolse opvang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’t Belhameltje verzorgt de tussenschoolse opvang op basisschool de Sterrenboog.  
 
Herken je je hierin?  
Werk je graag met kinderen? 
Heb je tijd vrij tussen de middag?  
(de tijden zijn tussen 12.00 – 12.45 uur) 
Wil je iets extra’s verdienen? 
En ben je enthousiast?  
Dank zoeken we jou!  
 
Interesse?  
Ben je als moeder, vader, of misschien wel oma, opa, tante of oom geïnteresseerd?  
Neem dan vrijblijvend contact op met ons door te bellen met 06 – 42 60 86 20  of stuur een mail naar 
info@belhameltje.com  
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Data op een rij 
14 april: kerkviering 13.30 
18 April: Pasen (vrij) 
20 en 21 april: cito groep 8 
22 april: Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei: Meivakantie 
13 mei: Afsluiting project Energie 13.00-14.00 (voor ouders groep 5 t/m 8) 
18 mei: Open dag 9.00 – 16.00 
25 mei: Studiedag leerlingen vrijdag 
26 en 27 mei: Hemelvaart vrij 
30 mei: MR vergadering 
6 t/m 10 juni: Pinkstervakantie 
17 juni: Sterrenboogfeest 
20 juni: Schoolreisje 
23 juni: MR vergadering 
24 juni: Rapport 
27 en 30 juni: ouder-kindgesprekken 
28 juni: doordraaiochtend 
4 juli: Afscheidsavond 
8 juli 12.15 Zomervakantie 



   

 
Bijlage: 
Palmpasenviering 10 april 


