
   

Sterrenboognieuws 14 april 2022 

 
Tanja 50 jaar 
Afgelopen maandag vierde Tanja haar  
50e verjaardag met haar groep.  
De kinderen uit groep 7 hebben haar enorm 
verwend. Er werd een speciaal verjaardagslied voor 
Tanja gezongen en ze hebben met elkaar een 
heerlijke high tea verzorgd.  
Het was een zeer geslaagde feestelijke dag, waar 
Tanja met veel goede herinneringen op terug kan 
kijken.   
  
 
 
Resultaten de Cito toetsen  
Elke schooljaar wordt er een uitgebreide school analyse gemaakt van de resultaten van de 

afgenomen Cito toetsen in januari/ februari.   

Een analyse van de Cito toetsen op schoolniveau levert ons een beeld op van de ontwikkeling in de 

verschillende groepen bij verschillende leergebieden. Je ziet snel welke groepen en leergebieden om 

extra aandacht vragen. Ook breng je met analyse successen in beeld, omdat je direct ziet of eerder 

genomen maatregelen effect hebben gehad.  

Dit schooljaar is het gehele beeld van de Sterrenboog positief. De aandachtspunten hebben we in 

beeld. Elke groep gaat specifiek inzetten op de signalen die zijn waargenomen en in de 

groepsbespreking zijn besproken 

Afgelopen maandagavond hebben we samen met de oudergeleding van de MR het schoolbeeld 
besproken. De positieve resultaten hebben we weten vast te houden ondanks de corona periode. Dit 
is een compliment voor ouders voor het gegeven thuisonderwijs. Maar ook voor leerkrachten die 
toch een lange periode te maken hebben gehad met afwezigheid van meerdere leerlingen of zelfs 
een gehele groep en moesten overschakelen op hybride onderwijs.   

 
Fiets versieren en optocht groep 1-2 
Morgenmiddag sluiten we het thema vervoer feestelijk af. Alle kinderen uit 
groep 1-2 mogen dan hun fiets meenemen naar school. We gaan dan 's 
middags alle fietsen versieren en daarna zal er vanaf 14.00 uur een 
"fietsoptocht" zijn waarbij de kinderen een aantal rondjes om de school 
mogen fietsen.  
Bij deze fietsoptocht hoort natuurlijk ook publiek!  
Daarom zijn alle ouders van groep 1-2 en andere belangstellende van harte 
welkom om 14.00 uur om deze fietsoptocht te bekijken!!!  
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Schoolvoetbal  
Woensdagmiddag 13 april vond het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi (eindelijk) weer plaats bij 
FC Eibergen. We deden met zes verschillende 
teams mee, drie teams in de categorie groep 5/6 
en drie teams in de categorie groep 7/8. Het was 
een geslaagde middag met veel sportieve 
wedstrijden, lekker weer en veel publiek. Het 
jongensteam van groep 6 en het meidenteam van 
groep 7/8 zijn door naar de volgende ronde, 
gefeliciteerd.  
Alle teams die meededen, super goed gedaan! 
Coaches, chauffeurs en publiek bedankt voor deze 
geslaagde middag.  
 
 
Koningsspelen  
Vrijdag 22 april staan de koningsspelen weer op 
het programma. Gelukkig kunnen alle activiteiten 
zoals gewoonlijk weer doorgaan. Dat betekent 
ook dat we om 08:30 uur starten met een 
gezamenlijk ontbijt. In alle klassen (groep 1 t/m 
8) wordt ervoor gezorgd dat we lekker kunnen 
smullen van dit ontbijt.  
 
Na het ontbijt (rond 09:10 uur) wordt er in de 
bovenbouw (groep 4 t/m 8) aandacht besteedt 
aan de koningsdans op het liedje van kinderen 
voor kinderen -Fittop10. Rond 09:45 uur gaat de 
bovenbouw naar het VIOS terrein om daar te starten met de sportdag. Deze sportdag bestaat uit 14 
rondes en zal rond 14:00 uur afgelopen zijn. Om 14:00 uur gaan we als afsluiting met zijn allen op het 
hoofdveld de koningsdans dansen.  
 
Bij de onderbouw (groep 1 t/m 3) zal het ontbijt iets meer tijd in beslag nemen. Daarom duurt het 
ontbijt bij de onderbouw tot ongeveer 09:30 uur. Daarna gaat de onderbouw gelijk naar het VIOS 
terrein. Zij zullen starten met een paar rondes in de gymzaal. Vanaf 11:00 uur zullen zij nog 7 rondes 
aan spelletjes doen op het hoofdveld. Om 12:10 uur zal de onderbouw hier mee klaar zijn. Dan heeft 
ook de bovenbouw pauze en kan dus iedereen gezamenlijk zijn lunch opeten op het hoofdveld, zodat 
we een gevoel hebben van verbondenheid.  
 
De onderbouw heeft vanaf 13:00 uur een eigen programma in de klas tot 14:15 uur.  
Om deze dag nog kleuriger en vrolijker te maken, willen we graag dat er zoveel mogelijk kinderen in 
het oranje naar school komen. Wij hebben er super veel zin in! 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Zaai voor vrede in Oekraïne 
Beste ouders en kinderen, 
 
Alle kinderen van De Sterrenboog hebben vanmiddag na afloop 
van de viering in de kerk een zakje zonnebloemzaadjes 
gekregen namens De Zonnebloem afdeling Beltrum. De 
zonnebloem is het nationale symbool van Oekraïne en door het 
zaaien van de zaadjes willen we laten zien dat we meeleven met 
alle gezinnen die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne. 
Zaai jij ook mee voor de vrede in Oekraïne?  
Zaai de zaadjes in je tuin, bloempot of een andere zonnige plek 
en maak een mooie foto van het resultaat. Stuur de foto naar: 
josebouwmeesters@yahoo.com  
De 3 mooiste foto’s beloont Zonnebloem Beltrum met een 
leuke prijs. 
Zonnebloem afdeling Beltrum.  

 

Namens alle collega’s wensen we jullie.. 

 

 

Data op een rij 

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 
2 juni: Schoolfotograaf 
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 

mailto:josebouwmeesters@yahoo.com


   

4 juli: Afscheidsavond 
8 juli 12.15 Zomervakantie 
 

 
Bijlage: 
Poster VIOS 
Opening Park De Stroet 


