
   

Sterrenboognieuws 7 april 2022 

 

 
Bezoek Raad van Toezicht 
Op vrijdagmiddag 1 april hebben Marlies Bosch en Gerard Ankoné, twee leden van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Keender, onze school bezocht. Na een gesprek met Ingrid en Mirjam, 
hebben Lotte uit groep 7 en Thom uit groep 8 onze school aan hen laten zien. Tijdens deze 
rondleiding hebben ze veel over onze school verteld. Om 14.15 uur zijn Marlies en Gerard in gesprek 
gegaan met  twee ouders van de OR en twee ouders van de MR. Hierna vond een gesprek met het 
team plaats. Marlies en Gerard hebben zich erg welkom gevoeld op onze school. Ze geven ons een 
korte schriftelijke terugkoppeling van hun bevindingen. Zodra deze terugkoppeling bij ons binnen is, 
zal ik jullie daarover informeren.      
 
 
Teamscholing Bewegend Leren 
Afgelopen maandag was de tweede bijeenkomst van onze 
teamscholing in het kader van bewegend leren. We kregen veel  
praktische handvatten en les ideeën, die we ook zelf hebben 
uitgeprobeerd, zoals jullie op de foto kunnen zien . We hebben 
geleerd wat de positieve effecten zijn van bewegend leren 
tijdens de lessen. We weten dat de hersenen, door te bewegen 
extra worden gestimuleerd. Hierdoor nemen concentratie en 
taakgerichtheid toe. Op langere termijn heeft dat een effect op 
de fitheid, alertheid, doelgerichtheid, het werkgeheugen en de 
flexibiliteit. Door in onze lessen auditieve en visuele informatie 
aan te vullen met het lijfelijk ervaren van de leerstof, wordt de 
leerstof nog beter opgenomen en verbeteren de prestaties.   
 
 
 
FAMILIEVIERING “BIJNA PASEN!” 

Dat is het thema van de familieviering op Witte 

Donderdag 14 april a.s. 

We komen samen om 13.30 uur in de kerk. Alle 

kinderen en leerkrachten van ‘de Sterrenboog’ 

werken er aan mee. We nodigen ouders/verzorgers, 

grootouders en alle belangstellenden van harte uit 

om met ons mee te vieren.  

Graag tot dan! 

Werkgroep familieviering 

 

 

 



   

 

 

 

Vanuit de MR 

28 Maart heeft de MR vergaderd. Het was een zinvolle MR vergadering. 

Samen met de directie hebben we de formatie voor het komende schooljaar besproken en gekeken 
naar de jaarrekening van de Tussen Schoolse Opvang. Eind van deze maand gaan we in gesprek met 
de Belhamel om afspraken te maken over de TSO voor de komende schooljaren. Met de 
personeelsgeleding van de MR hebben we gesproken over de eerste ideeën rondom de indeling van 
het “nieuwe" schoolplein. Het doel is om dit meer “activiteitgericht” in te richten, zodat de kinderen 
ook tijdens het spelen in de pauze worden uitgedaagd. De personeelsgeleding heeft de MR op de 
hoogte gebracht van de ontwikkelingen op de Sterrenboog.   
 
Volgende week worden we bijgepraat over de diepte analyse (resultaten) van de afgenomen Cito-
toetsen. Zo krijgen we zicht op de kwaliteiten en aandachtspunten van de school.    
 
Lijkt het je interessant om de volgende keer (maandag 30 mei) bij de MR-vergadering aanwezig te 
zijn of lijkt het je interessant om meer te weten te komen over de MR, stuur dan een mail naar 
mr@desterrenboog.nl  
 

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 
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: 

- Flyer Alleskunner Sport Federatie Berkelland 
- Palmpasenviering 
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