
   

Sterrenboognieuws 19 mei 2022 

 
Open dag 
We hebben gisteren heel veel ( nieuwe) ouders met hun kinderen mogen ontvangen op onze OPEN 
DAG. We vonden het fijn dat jullie er waren en dat we op deze informele manier met elkaar konden 
kennismaken. Dankjewel voor jullie belangstelling.  
 
 
Project dieren groep 1 t/m 8 
Voor de opening van het project ‘Dieren’ houden we op maandagmiddag 13 juni, van 13.30 tot 
14.15, een dierenparade. Alle kinderen mogen een dier meenemen naar school om te laten zien op 
de catwalk.  

- Opgave kan door een mail te sturen naar de leerkracht vóór woensdag 1 juni met daarin 
naam van het kind(eren), naam van het dier en wat voor soort dier het is.   

- De dieren moeten aangelijnd zijn of op de arm vastgehouden worden.  
- 1 ouder, verzorger, oppas moet aanwezig zijn tijdens de dierenparade. 
- Dieren (en hun begeleider) mogen pas om 13:30 uur op school komen en blijven buiten op 

het plein van het Kulturhus. 
Natuurlijk zijn andere belangstellenden ook welkom om te komen kijken! 
 
Gezocht tijdschriften met dieren 
Voor een opdracht bij het project zijn we nog op zoek naar tijdschriften (waarin geknipt mag 
worden!) met daarin afbeeldingen van dieren. 
Denk hierbij aan; National Geographic, Freek, tijdschriften over de boerderij, WNF enz.  
Deze mogen bij de juf/meester worden ingeleverd.  
 
 
Jantje Beton actie 
Vanaf woensdag 18 mei konden kinderen van de groepen 6,7 & 8 rondgaan voor de lotenverkoop 
van de Jantje Betonactie.  
De helft van de opbrengst gaat naar één van de projecten van dit goede doel, de andere helft komt 
ten goede aan de kinderen van basisschool de Sterrenboog. Samen wordt er gekeken waar het geld 
het beste aan besteed kan worden. Dit is in overleg met de OR en het team. 
 
De loten zouden voor 10 juni ingeleverd moeten worden, echter hebben wij een Pinkstervakantie, 

dus verzoeken we iedereen om uiterlijk      DONDERDAG 2 juni      de ingevulde loten weer bij 

de leerkracht op school in te leveren, zodat vrijdag 3 juni alles opgestuurd kan worden. 
 
 
 
Heel veel succes gewenst met de verkoop! 
 
 

 

 

 

 



   

 
Afsluiting Nijntje Beweeg (Groep 1/2) 
Op woensdag 1 juni sluiten de kinderen van groep 1 en 2 de Nijntje Beweeg gymlessen af met een 
feestelijke afsluiting. Hierbij zijn alle ouders , opa’s en oma’s welkom om te komen kijken. Iedereen is 
welkom vanaf 10.45 uur en het duurt tot ongeveer 11.45 uur.  
De kinderen gymmen normaal in hun ondergoed, maar deze dag gymmen we in gymkleren, 
bijvoorbeeld een korte broek en shirt. Graag deze kleren in een aparte tas aan de kinderen 
meegeven. Wij hebben er al veel zin in, tot dan! 
 
 
Schoolvoetbal regiofinales 
De jongens van groep 6 hebben woensdagmiddag mee gedaan met de van het schoolvoetbal in 
Borculo. Hier hebben ze 5 wedstrijden gespeeld, waarvan ze er twee gewonnen hebben! 
Helaas was dit niet voldoende om door te gaan naar de volgende ronde, maar… ze kregen wel 
allemaal een mooie en welverdiende medaille! 
 

 

De meiden van groep 7/8 hebben woensdagmiddag mee gedaan met het schoolvoetbal toernooi in 
Eibergen. Onder leiding van juf Anny hebben de dames alles gegeven wat ze in zich hadden. De 
dames hebben 4 wedstrijden gespeeld. Ze hebben er 2 gelijk gespeeld en 2 verloren. Ze hebben nog 
wel een mooie medaille gekregen als aandenken aan de regiofinale.  
 

 
 
 



   

 
Data op een rij 
25 mei: Studiedag leerlingen vrij 
26 en 27 mei: Hemelvaart vrij 
30 mei: MR vergadering 
1 juni: Afsluiting Nijntje Beweeg (Groep 1/2) 
2 juni: Schoolfotograaf 
6 t/m 10 juni: Pinkstervakantie 
13 juni: Dierenparade groep 1 t/m 8 (13.30-14.15)  
14 juni: Luizencontrole  
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: 
 


