Sterrenboognieuws 2 juni 2022
Nicole 25 jaar in dienst van Keender
Op 1 juni 1997, gisteren precies 25 jaar geleden, kwam Nicole in dienst van de stichting Keender. Een
heel bijzondere mijlpaal. Voor Nicole (en voor ons) extra bijzonder, omdat ze ook al die jaren in
Beltrum heeft gewerkt. Gisterochtend werd Nicole verrast door een bezoek van Debby Verhoeve,
voorzitter college van bestuur van Keender. Debby kwam Nicole persoonlijk feliciteren. En naast een
kadootje voor haar, had ze ook iets lekkers meegebracht voor de kinderen van groep 6. Morgen viert
Nicole haar 25 jarig jubileum met de klas en met de collega’s. We wensen haar een fijne,
onvergetelijke dag toe en hopen dat ze nog heel lang bij ons op de Sterrenboog blijft werken.

Uitnodiging ouder-kindgesprekken via Parro
Groep 1 t/m 6
Graag willen wij ouders met hun kind(eren) uitnodigen voor de ouder-kindgesprekken. De
gesprekken staan gepland van 15.00 tot 19.00 op maandag 27 en donderdag 30 juni.
De inschrijving voor de ouder-kind gesprekken opent op maandag 13 juni 19.00 in de Parroapp.
Je krijgt een push notificatie in Parro dat er een nieuw agendapunt is en vervolgens kun je je
kind(eren) inschrijven op het gewenste tijdstip. Denk er aan om 10 minuten tussen de verschillende
gesprekken te plannen.
Inschrijven kan t/m vrijdag 17 juni. Daarna wordt deze automatisch gesloten en kun je je niet meer
inschrijven.
Groep 7
De voorlopige advies gesprekken voor groep 7 vinden plaats op ma 27 juni, di 28 juni, do. 30 juni en
vrij. 1 juli tussen 14.30 en 16.30. Deze gesprekken duren 15 minuten. Ook hiervoor kun je je
inschrijven via de Parro app.

Schoolvakantie en vrije dagen 2022-2023
Na goedkeuring van de MR hebben we naast de vakanties ook de studiedagen voor het schooljaar
2022-2023 vastgelegd. Bij de planning van de studiedagen proberen we zoveel mogelijk rekening te
houden met een goede verdeling tussen de dagen aan het begin- en aan het eind van de week.
Daarnaast hebben we te maken met een jaarplanning van onze school, maar ook met de jaarplanning
van de stichting Keender.
Op dinsdag 6 september zijn de kinderen vrij i.v.m. de kermis. Op deze dag heeft het team een
studiedag. Daarom is deze dag ook vermeld in het rooster van de studiedagen.
Op woensdagmiddag 21 december zijn de kinderen om 12.15 uur vrij. Zij komen dan ’s avonds naar
school voor de kerstviering.
STUDIEDAGEN schooljaar 2022-2023
Alle kinderen de hele dag vrij

Alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur

Dinsdag 6 september
Donderdag 3 november
Donderdag 2 februari
Woensdag 17 mei

Donderdag 22 september
Woensdag 23 november
Dinsdag 21 maart

Kermis
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

VAKANTIES schooljaar 2022-2023
5 en 6 september 2022
24 oktober t/m 28 oktober 2022
23 december 2022 t/m 6 januari 2023
20 februari t/m 24 februari 2023
10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei t/m 2 juni 2023
7 juli 12.15 uur t/m 18 augustus 2023

Kalender 2022-2023
Kijk op de agenda op de website www.desterrenboog.nl – informatie – agenda, voor alle activiteiten,
vakanties en vrije dagen voor aankomend schooljaar.
Of klik op onderstaande link:
Agenda Sterrenboog

Luizencontrole
Dinsdag 14 juni, na de Pinkstervakantie 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.

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Maandag 20 juni is het dan weer zover. We mogen weer op schoolreis.
Groep 1 t/m 3 gaat naar het Land van Jan Klaassen in Braamt en
Groep 4 t/m 7 gaat naar het Avonturenpark in Hellendoorn
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.
Gr 1 t/m 3 Vertrek bus : 9.10 uur
Terug school: 14.45 uur
Gr 4 t/m 7 Vertrek bus : 9.00 uur
Terug school: 16.00 uur
De kinderen krijgen een T- shirt van school, die ze deze dag dragen.
Ze hoeven niets mee te nemen, voor eten en drinken wordt gezorgd.
We hebben er zin in en gaan er een geslaagde schoolreis van maken.

Sterrenboogfeest
Vrijdag 17 juni is het zover, dan is het Sterrenboogfeest!
Het thema van dit jaar is “water”. Dit sluit aan bij het project Wandelen voor water waaraan we met
de hele school werken.
We starten het Sterrenboogfeest met een wandeling. Alle leerlingen maken een wandeling om te
ervaren hoever mensen in ontwikkelingslanden moeten lopen voor water.
Om 16:45 uur verzamelen alle kinderen in hun klas. We starten om 17.00 uur met de wandeling en
rond 18.00 uur worden de kinderen feestelijk onthaald op school en zullen we het Sterrenboogfeest
daar voortzetten.
Op het schoolplein zullen verschillende activiteiten staan zoals schminken, springkussen, disco etc.
Voor een hapje en drankje wordt ook gezorgd.
Je kunt bij de kassa consumptiebonnen kopen die je dan kan inwisselen bij de verschillende
onderdelen. Het is daarvoor handig als u kleingeld (€0,50, €1,00 of €2,00) bij u heeft.
Om 21.00 uur is het feest afgelopen.
We hopen er met zijn allen weer een leuk feest van te maken!

Sponsorloop

Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een kraan in de buurt. Dat is helaas niet overal zo.
Daarom doen wij als school mee met de sponsorloop wandelen voor water.
De kinderen gaan de aankomende weken aan de slag met een lesprogramma waarin ze alles leren
over water: van zuiveringsinstallaties tot handen wassen tot klimaatverandering en dat er landen zijn
waar het hebben van water niet vanzelfsprekend is.
Een belangrijk onderdeel van dit lesprogramma is de sponsorloop, waarmee we geld inzamelen voor
leeftijdsgenootjes die geen toegang hebben tot water.
Zo zorgt wandelen voor water bijvoorbeeld voor toiletten, waterkranen en voorlichting over
gezondheid voor kinderen in landen waar dat hard nodig is.
Het lesprogramma eindigt met een sponsorloop waarbij de kinderen geld inzamelen voor water voor
kinderen wereldwijd.
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen donderdag 2 juni allemaal een sponsorformulier mee naar
huis. Met dit formulier kunnen kinderen proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor
bovenstaande doel. Op dit formulier kun je als ouder lezen hoe alles in zijn werk gaat. Ook is dit met
de kinderen in de klas besproken. Kijk vooral naar de tips op de achterkant.
Neem gerust ook een kijkje op de website scholen.wandelenvoorwater.nl. Via deze site kun je alle
informatie vinden over De Sterrenboog door alleen de naam van onze school in te vullen.
Op vrijdag 17 juni wordt de sponsorloop gehouden en gaan de kinderen zelf wandelen om te ervaren
hoe het is om zo ver te moeten lopen voor water.
Wij hopen natuurlijk dat we samen een mooi bedrag op gaan halen voor dit goede doel!
Alles in 1 project Dieren
Met het project Dieren maken we kennis met de dierenwereld. Films en foto’s laten ons de meest
fantastische dieren zien. Dat die bestaan! Het wordt een leuke ontdekkingsreis, want wie houdt er
nou niet van dieren. Lees hier wat we allemaal gaan doen.
Week 1: Dieren algemeen
We starten met een film over dinosaurussen, dieren uit de
oertijd. We lezen over fossielen en voor wie tijd over heeft is
er een tekst over apen en mensapen. Op het programma
staan verder het gedicht Flappie en het verhaal over Noach
en de duif.

Week 2: Zoogdieren
De film gaat over onze huiskat en over grote wilde katten in Afrika. We leren wat zoogdieren zijn en
we ontdekken van alles over walvissen en andere zeezoogdieren. Het gedicht Dikkertje Dap (die de
giraf een klontje wilde geven) en fabels over dieren komen we ook tegen. Op de cd-rom Natuur
zien we bultruggen, orka’s en tuimelaars.
Week 3: Huisdieren
De film laat zien hoe twee kinderen paardrijles krijgen. We steken veel op over dit sterke dier waar
mensen graag gebruik van maken. Veel huisdieren stammen af van wilde dieren, zo ontdekken we.
Week 4: Amfibieën en reptielen
Voor krokodillen, padden en slangen zijn veel mensen bang. We
leren ze beter kennen in een film. Wat zijn amfibieën en reptielen,
waar leggen ze hun eieren en waar leven ze? We lezen de fabel over
de haas en de schildpad. Op de computer bekijken we de
paddentrek. Ook bij tekenen en handvaardigheid staan dieren
centraal en we zingen weer een nieuw dierenlied.
Op dinsdagmiddag 21 juni gaan de groepen 1 t/m 8
groepsdoorbrekend werken.

Wat groeit en bloeit groep 4
Ons nieuwe thema van Alles-in-1 is: Wat groeit en
bloeit. Dit is een thema in het domein natuur. We
leren over planten en wat ze nodig hebben om te
overleven: licht, water, warmte en mineralen uit de
aarde. Daarnaast komt aan bod wat er gedurende de
verschillende jaargetijden in de natuur gebeurt. Ook
leren we over de geboorte van dieren en besteden we
aandacht aan huisdieren. We leren over de geboorte
en groei van kinderen en het gebit. Ook leren we op
welke manier we voor ons lichaam kunnen zorgen. Tot slot staan de wonderen van en het zorgen voor
de natuur centraal.

Data op een rij
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
Schooljaar 2022-2023
22 aug: 1e schooldag
5 en 6 sept: Kermis leerlingen vrij
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

