
   

Sterrenboognieuws 16 juni 2022 

 
Tuinonderhoud 
Gisteren hebben een aantal ouders de tuin gesnoeid. Helaas was de opkomst niet zo groot, waardoor 
het niet is gelukt om de tuin rondom de school helemaal klaar te krijgen. We willen het graag 
volgende week woensdag 22 juni afmaken. We starten om 18.30 uur. Kom jij ons helpen? Neem dan 
zelf snoeigereedschap mee. We hopen op een mooie opkomst. Vele handen maken licht werk.  
 
 

Groep 7 fietsexamen gehad 

Alle kinderen van groep 7 hebben de vrijdag voor de vakantie hun 

fietsexamen in Groenlo goed afgerond. Samen met 2 ouders fietsten 

we naar Groenlo, waar het erg druk was bij de camping met auto’s 

met caravans. We moesten dus meteen al goed uitkijken. 

Langs de route stonden ouders om te kijken of je goed je hand 

uitstak en over je schouder keek. Na terugkomst kregen we wat te 

drinken en een lekker ijsje. Daarna weer op de fiets terug naar 

Beltrum. 

 
 

Oproep Werkgroep Luizencontrole 
Op onze school vindt elke 1e dinsdag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie en de 
meivakantie een luizencontrole plaats door een aantal ouders. Enkele ouders gaan de werkgroep 
verlaten, omdat hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat of omdat ze gaan verhuizen. Daarom is 
de werkgroep op zoek naar versterking. Wil jij de werkgroep helpen?  
Laat het dan weten aan Bianca Piepers colinbianca2@gmail.com 
 
   
 

Inloopspreekuur GGD Verpleegkundige  
Maria Krabbenborg  

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over opvoeding, psychosociale 
problemen, pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid en vaccinaties. 

Maar ook voor de lengte, gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test,  help ik u graag.                             
 

Woensdag 22 juni 
                                          Locatie: Basisschool Sterrenboog Beltrum 

 
Heeft u een vraag of advies nodig dan kunt u een afspraak maken. U kunt mij hiervoor mailen:                                                                 
m.krabbenborg@ggdnog.nl of bellen Tel: 0884433206   WhatsApp: 0625644077    
 
                                                                                  
Boerendag Beltrum, een zondag voor de hele familie! 
Op zondag 19 juni is er weer van alles te doen voor het hele gezin tijdens de Boerendag Beltrum die 

dit jaar plaats vindt aan de Kooigootsweg. De zondag is gevuld met de welbekende trekkertrek, 

gezellige muziek en natuurlijk leuke kinderactiviteiten! Van een springkussen, clown tot zelf quad 

rijden op een circuit. Gooi je handen los op de rodeostier of vermaak je in de zandbak met de 
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minikraan. Ook leuk: de kinderen kunnen ook een Vaderdag cadeautje komen knutselen. Dorst 

gekregen van het spelen en knutselen? Voor de kinderen is er een ranja tap en suikerspin machine 

waar gratis gebruik van gemaakt kan worden. Op het terrein is er verder nog de mogelijkheid (tegen 

betaling) om gebruik te maken van de snackwagen of een heerlijke ijsco van de ijswagen van 

Dommerholt. Zijn jullie er dit jaar ook bij? 

_________________________________________________________________________________ 

Nieuws van de MR  
Eind mei hebben we weer een nuttige en gezellige MR vergadering gehad. De directie heeft een 
toelichting gegeven op de CITO uitslagen, de TSO gelden en de evaluatie van het jaarplan. Het is fijn 
om te zien dat onze school zo goed scoort.  
  
Een ander belangrijk item van de vergadering was de TSO-regeling. In de afgelopen periode hebben 
er verschillende gespreken plaatsgevonden met het Belhameltje en de overblijfmoeders. Het goede 
nieuws is dat de bijdrage voor de tussen schoolse opvang niet omhooggaat. In een tijd waarin alles 
duurder wordt is dit een fijn gegeven. Ook willen de overblijfmoeders hun werk graag voortzetten, 
maar geven zij wel aan dat uitbreiding van het aantal overblijfkrachten noodzakelijk is omdat het niet 
altijd eenvoudig is om de agenda rond te krijgen. Hierbij dan ook vanuit de MR de oproep of mensen 
zich willen inzetten voor de TSO (meer informatie hierover kunt ziet u hieronder). 
 
Aan het eind van de vergadering hebben we uiteraard Nicole nog even in het zonnetje gezet, want 
een dienstverband van 25 jaar is iets om trots op te zijn. Het geeft aan wat een prettige school we 
met elkaar hebben.  
 
Met vriendelijke groet,  
De MR  
  



   

  
Data op een rij 
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 
 

Schooljaar 2022-2023 

22 aug: 1e schooldag 

5 en 6 sept: Kermis leerlingen vrij/studiedag 

19, 20 en 21 sept: kamp groep 8 

22 sept: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij  

26 en 29 sept: Kennismakingsgesprekken 

5 t/m 14 okt: Kinderboekweek 

24 t/m 28 okt: Herfstvakantie 

 

 
Bijlage: 
 


