
   

Sterrenboognieuws 12 mei 2022 

 
Groepsbezetting schooljaar 22-23 
In onderstaand schema zien jullie de verdeling van de leerkrachten over de groepen voor het nieuwe 
schooljaar.  
Zoals jullie misschien al weten, wordt Daan in augustus vader. Hij heeft vanaf het begin van het 
schooljaar tot 6 maart 2023 elke maandag partnerverlof. 
Anouk en Boet verwachten in november hun eerste kindje. We wensen hen een heel fijne 
zwangerschap toe. Het is nu nog niet duidelijk wanneer Anouk met zwangerschapsverlof gaat. We 
zijn op zoek naar een vervanger voor haar op de donderdag en de vrijdag in groep 1-2B en voor de 
maandag waarop zij de gymlessen geeft.  
 

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Marion Marion Marion Dieuwke Dieuwke 

1-2B Kim Kim Kim Anouk Anouk 

3 Ingrid v. B Ingrid v. B Ingrid v. B Claudette Claudette 

4 Tanja Tanja Annemiek Annemiek Annemiek 

5-6 Nicole Nicole Nicole Nicole Nicole 

7 Tosca Tosca Tosca Tanja Tanja 

8 Judith Daan Daan  Daan  Judith 

 

Vakleerkracht Anouk  
Bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 8 op de maandag 
Ondersteuning Nijntje Beweeg groepen 1 en 2 (woensdagochtend) 

Intern begeleider Ingrid Papen 
Aanwezig op maandag, dinsdagmiddag en donderdag 

Inzet extra 
ondersteuning 
NPO 

Anouk: elke woensdag 
Annemiek: elke dinsdag 
Dieuwke: elke maandag en dinsdag 
Daan: elke vrijdag 

Directeur Mirjam Haverkate  
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

 
 
Nationaal Programma Onderwijs  
Het geld dat beschikbaar komt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), wordt zoveel 
mogelijk ingezet voor de uitbreiding van leerkrachturen. Op deze manier kunnen groepen extra 
ondersteund worden en is er ook nog ruimte om kinderen individueel of in kleine groepjes aandacht 
te geven. Op de studiedag van 25 mei aanstaande bepalen we hoe we dit komend schooljaar gaan 
inzetten. Zodra ik hierover meer duidelijkheid heb, zal ik jullie informeren.    
 
 
75 jaar vrijheid  
De viering van 75 jaar vrijheid werd uitgesteld i.v.m. corona. Gisteren hebben we er op een 
bijzondere en gezellige manier toch nog even bij stil gestaan. Alle kinderen van de Sterrenboog 
hebben samen met de bewoners van de Hassinkhof genoten van een vrijheidsgebakje, aangeboden 
door het 4&5 mei comité Beltrum. Dank jullie wel hiervoor. Groep 8 heeft samen met enkele 
bewoners van de Hassinkhof de expositie over vrijheid bezocht in de kerk.   
 
 



   

 
 
Gezocht: een vrijwillige conciërge 
Zoals jullie weten is Paul al jarenlang een zeer gewaardeerde vrijwilliger op onze school. Hij staat 
altijd klaar voor de school en neemt ons met verschillende hand- en spandiensten ontzettend veel 
werk uit handen. Daar zijn we enorm blij mee. Gelukkig wil hij in het komende schooljaar zijn 
werkzaamheden nog steeds uitvoeren. Maar Paul heeft bij mij aangegeven dat hij dit met ingang van 
volgend schooljaar graag samen met iemand anders zou willen doen. Op deze manier kan hij in de 
toekomst zijn vrijwilligerswerk iets afbouwen en heeft hij de gelegenheid om mogelijk iemand anders 
in te werken.  
Daarom zijn we op De Sterrenboog op zoek naar een tweede conciërge, die voor een 
vrijwilligersvergoeding op onze school wil werken.  
Ben je iemand of ken je iemand die enthousiast wordt van onze gezellige, mooie school, waar fijne 
collega’s, enthousiaste kinderen en betrokken ouders enorm waarderen wat je doet?   
Houd je van afwisselende, lichte werkzaamheden en flexibele werktijden? 
Hoor je graag bij een gezellig team? 
 
Dan maken we graag kennis met jou? Neem contact op met Mirjam Haverkate, 
m.haverkate@keender.nl , tel. 0544-481543.  
We nodigen je dan graag uit voor een kopje koffie en een kennismakingsgesprek, waarin we samen 
afstemmen wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
 
 
Herinnering 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 om 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. 
 
 
Schoolvoetbal 
Op woensdagmiddag 18 mei doen het jongensteam van groep 6 en het meidenteam van groep 7/8 
mee aan de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi. De jongens van groep 6 spelen de 
wedstrijden in Borculo en de meisjes van groep 7/8 in Eibergen. We zijn heel blij dat we een aantal 
ouders bereid hebben gevonden om met de teams mee te gaan.  
Omdat er ook kinderen op school blijven en omdat we op 18 mei onze Open dag hebben gepland is 
het organisatorisch voor ons niet haalbaar dat Anouk en de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 
onder schooltijd bij de wedstrijden aanwezig zijn. Daar waar mogelijk zullen ze na schooltijd hun 
team komen aanmoedigen.  
 
 
Schoolfotograaf 
Graag jullie aandacht voor onderstaand bericht van Stefan Baks. Hij gaat op 2 juni de schoolfoto’s 
maken. Voor de bestelling van de foto’s wil hij graag jullie mailadres gebruiken. Ik kan deze 
mailadressen met hem delen, maar heb daarvoor wel jullie toestemming nodig. Wanneer jullie NIET 
willen dat ik je mailadres met hem deel hoor ik dat graag voor vóór 18 mei aanstaande via 
m.haverkate@keender.nl   
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Aan alle ouders, 
 
Als klein Beltrums jongetje mocht ik ook elk jaar op de schoolfoto. Nu terugkijkend is het erg leuk om 
te zien hoe snel dit allemaal voorbij is gegaan, de groep is veranderd en vooral hoe snel ik groot werd. 
Inmiddels is de school opnieuw verbouwd en is het er fantastisch geworden.  
Super leuk en ook speciaal vind ik het dat de ouderraad mij benaderd heeft om de schoolfoto’s te 
gaan maken dit jaar. 
Een leuke uitdaging die ik graag aanga en goed voorbereid wil gaan uitvoeren. Zoals het inmiddels 
gewend is zijn foto’s nadien in een online omgeving te vinden en te bestellen. Voorheen werden er 
dan kaarten uitgedeeld met een aantal codes. 
Ik werk in een online omgeving waarin een mailadres nodig is. In de mail ontvang je van mij in een 
bericht een link met persoonlijke inlogcode voor naar de galerij waar dan de foto’s in te vinden zijn. 
Uitleg hoe dit verder werkt komt dan ook. Om in de voorbereiding een galerij aan te kunnen maken 
en later jullie de link met inlogcode te kunnen sturen heb ik jullie mailadres nodig. De school heeft van 
alle ouders een mailadres. De toestemming van jullie dat de school mij de mailadressen verstrekt is 
daarom nodig. Wanneer jullie het niet goed vinden dat de school mij jullie naam en mailadres geeft 
moet kenbaar gemaakt worden voor 18 mei as. aan Mirjam Haverkate. Hiervoor zal dan een andere 
oplossing gezocht moeten worden. 
Alleen voor de schoolfoto's wordt het mailadres gebruikt, er volgen geen spam mails, reclame of wat 
dan ook en ook bij mij zijn contactgegevens veilig. Ik hoop daarom op al jullie medewerking.  
Mochten er vragen zijn mag je die altijd stellen via info@stefanbaksfotografie.nl 
 
Groetjes, Stefan Baks Fotografie 
 
 
MR-verkiezingen 2022 
Volgend schooljaar 22/23 komt er, volgens de statuten, een plek voor de oudergeleding in de MR 
(OMR) en de functie van adviserend lid (OMR) vrij. De afgelopen weken hebben wij jullie hierover 
geïnformeerd en een oproep geplaatst om je kandidaat te stellen. 
 
We hebben één reactie ontvangen op onze oproep. Wij zijn blij dat wij Janine Krabbenborg als nieuw 
MR-lid welkom mogen heten! Omdat zij de enige kandidaat is, neemt zij volgend jaar plaats in de 
MR. Janine, van harte gefeliciteerd en welkom bij de (O)MR! 
 
De plaats van adviserend lid wordt ingevuld door Corinna Jensen (voormalig MR-lid). 
Dit betekent dat er dit jaar geen verkiezingen hoeven plaats te vinden. 
 
Wij kunnen nu al aankondigen dat er ook voor schooljaar 23/24 een nieuw OMR-lid nodig is.  
Dus denk er alvast over na, spreek met (voormalige) MR-leden over de taken of meld je aan om een 
vergadering bij te wonen. Misschien kunnen wij jou binnenkort welkom heten? 
 
Hartelijke groeten van de MR de Sterrenboog, 
Daan, Nicole, Bart, Jenneke en Corinna 
 
Data op een rij 
13 mei: Afsluiting project Energie 13.00-14.00 (voor ouders groep 5 t/m 8) 
18 mei: Open dag 9.00 – 16.00 
18 mei: Schoolvoetbaltoernooi tweede ronde; jongensteam groep 6, meidenteam groep 7/8 
25 mei: Studiedag leerlingen vrij 
26 en 27 mei: Hemelvaart vrij 
30 mei: MR vergadering 
2 juni: Schoolfotograaf 
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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: 
 


