Sterrenboognieuws 21 april 2022
Onbetaald Verlof Annemiek
Vandaag is de laatste schooldag van dit schooljaar voor Annemiek. Zij gaat met onbetaald verlof om
een prachtige wereldreis te maken met Gijs. Na de zomervakantie is ze gelukkig weer op school.
Ingrid van Beusekom werkt in de komende weken tot aan de zomervakantie op de donderdagen en
vrijdagen in groep 4-5. Op de woensdagen neemt Ingrid Papen een deel van de inzet van de NPO
ondersteuning over. Wij wensen Annemiek en Gijs een onvergetelijke en veilige reis toe.
Ingrid v. B en Ingrid P heel veel werkplezier gewenst in de komende periode in groep 4-5.

Cito Eindtoets
Gisteren en vandaag hebben de jongens en meisjes uit groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt.
Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. Taal en rekenen zijn
hierbij verplichte onderdelen.
De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van o.a. taal en rekenen en geeft daarmee inzicht
in de leerresultaten van onze school. De leerkracht van groep 8 heeft samen met de leerkracht van
groep 7, de intern begeleider en de directie een overwogen schooladvies opgesteld. Dit advies is
besproken met de leerlingen en de ouders. De eindtoets geeft naast het schooladvies ook een
niveau weer voor het best passende voortgezet onderwijs.

Luizencontrole
Dinsdag na de meivakantie is er weer een luizencontrole op school. Willen jullie eraan denken dat de
kinderen op deze dag zonder gel en ‘moeilijke’ kapsels naar school komen.

Koningsdag in Beltrum
Op 27-04-2022 eindelijk weer normaal Koningsdag vieren! Ook
dit jaar is er weer een kinderspelen georganiseerd. Een ochtend
vol leuke spelletjes, springkussen, schminken en muziek. Bij
binnenkomst een bekertje ranja en een lekker plakje cake. En
tussendoor ook nog iets lekkers.
Waar: Tent Mariaplein
Hoe laat: 10.00 uur tot 12.00
Opgeven is niet nodig!
Tot dan

4-5 mei viering in Beltrum, Vrijheid in verbondenheid.
Op 4 mei a.s. vieren we in Beltrum de dodenherdenking om 17.30 uur bij het monument naast de
school. Basisschool de Sterrenboog is donateur van dit monument. Namens de Sterrenboog zal er
door twee leerlingen, Ruben en Sietse, een gedicht worden voorlezen en ouders zullen ondersteunen
bij het hijsen van de vlag en het leggen van een bloemenkrans. Onze burgermeester is aanwezig en
ook andere jubilerende verenigingen zullen bloemen leggen. Muziekvereniging Concordia zal de
herdenking op muzikale wijze ondersteunen. Iedereen is hier natuurlijk bij uitgenodigd.
Daarnaast willen we met de kinderen van de Sterrenboog en de bewoners van de Hassinkhof stil
staan bij de viering van 4-5 mei. Dit gaan we doen op 11 mei a.s. om 10.00 uur buiten bij de

Hassinkhof. Samen zullen we een vrijheidspetitfourtje gaan eten en zullen er Appeltjes van Oranje
worden uitgedeeld. Herdenking van oorlog en vrijheid als verbintenis tussen de oude en jonge
generatie van Beltrum, passend bij het thema van 4-5 mei 2022; Vrijheid in verbondenheid.
Met vriendelijke groeten het Comité van 4-5 mei

Vrijwilligers gezocht voor de Tussen Schoolse Opvang

De Tussen Schoolse Opvang wordt op de Sterrenboog verzorgd door ’t Belhameltje. Zij zijn dringend
op zoek naar vrijwilligers die op één of meerdere dagen in de week tussen de middag toezicht willen
houden op het plein.
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!
Heb je 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

Meivakantie
Wat vliegt de tijd! Morgen begint de meivakantie al weer. Een vakantie waarin we niet meer hoeven
te letten op de coronamaatregelen en ons weer vrij mogen voelen om te ondernemen wat we willen.
We wensen jullie heel veel plezier. Lekker genieten van elkaar en van het hopelijk mooie weer.
Tot ziens op maandag 9 mei. Alle medewerkers van de Sterrenboog wensen jullie een….

Data op een rij
10 mei: Luizencontrole
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 vrij
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
4 juli: Afscheidsavond
8 juli 12.15 Zomervakantie
Bijlage:

