
   

Sterrenboognieuws 23 juni 2022 

 
Terugblik Sterrenboogfeest 
 
Afgelopen vrijdag hebben we na twee jaar eindelijk weer het Sterrenboogfeest kunnen vieren. We 
begonnen vrijdagmiddag om 17:00 uur eerst met een sponsorloop om geld op te halen voor 
Wandelen voor Water. Ondanks de hitte hebben alle kinderen het volgehouden, wat een kanjers! Bij 
terugkomst op de Sterrenboog was er voor alle kinderen een verkoelend ijsje en werd bekend 
gemaakt hoeveel we met onze sponsorloop hebben opgehaald. Nadat iedereen inmiddels zijn 

opgehaalde geld heeft ingeleverd, is dat maar liefst € 3341,25! Een heel mooi bedrag waarmee 

in arme landen gezorgd kan worden voor water, een betere hygiëne en voorlichting hierover. 
Iedereen bedankt voor het sponsoren! 
  
Na de sponsorloop barstte het Sterrenboogfeest los. Rondom en in de school waren verschillende 
activiteiten en spellen klaargezet: er kon onder andere geschminkt worden en geknutseld, er waren 
twee springkussen waar naar hartenlust op gesprongen kon worden, er was een disco waar de 
temperatuur hoog opliep door al het feestgedruis, er kon gebingo’d worden onder leiding van 
verschillende kinderen van groep 8 en natuurlijk was er voor iedereen wat lekkers te drinken en te 
eten! Ook was er een wedstrijd doeltrappen: in 5 pogingen zoveel mogelijk punten bij elkaar 
verzamelen door de bal in de hoepels te schieten. Uiteindelijk was het Kenji Ballast uit groep 7 die 
met het doeltrappen de meeste punten wist te scoren: 300 punten. Hij heeft hiervoor afgelopen 
dinsdag een prijs gekregen.  
  
We kijken terug op een geslaagde sponsorloop en een geslaagd en gezellig Sterrenboogfeest! Hierbij 
willen we alle mensen bedanken die op wat voor wijze dan ook hebben geholpen met de 
sponsorloop of het Sterrenboogfeest! 
 

 
 
 
 



   

 
 
 
Foto’s schoolreisje 
Foto’s van het schoolreisje van afgelopen maandag kun je vinden op: 

https://desterrenboog.nl/fotos-en-films/schoolreisje/ 

 
Tuinonderhoud 
Gisteravond is er hard gewerkt in de tuin rondom de school. We willen iedereen die er was heel 
hartelijk bedanken voor de hulp. We zijn blij dat het er weer zo netjes uitziet.  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid OR en Groepsouders groep 8 

https://desterrenboog.nl/fotos-en-films/schoolreisje/


   

Gisterenavond tijdens de laatste vergadering van 
de OR  hebben we afscheid genomen van onze 
voorzitter Anne Groot Zevert, 
secretaris/groepsouder Mariëlle Broshuis en 
groepsouder Mascha Scharenborg. 
Veel dank voor hun jarenlange inzet voor de OR, bij 
de verschillende activiteiten en voor groep 8! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gezocht: een vrijwillige conciërge 
Zoals vermeld in het SBN van 12 mei jongstleden zijn wij op De Sterrenboog op zoek naar een tweede 
conciërge, die voor een vrijwilligersvergoeding bij ons op school wil komen werken. Helaas hebben 
we tot nog toe geen belangstellenden mogen ontvangen. Daarom nogmaals onze vraag: 
- 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? 
Neem dan contact op met Mirjam Haverkate, m.haverkate@keender.nl , tel. 0544-481543.  
We nodigen je graag uit voor een kopje koffie en een kennismakingsgesprek. 
 
 
Data op een rij 
23 juni: MR vergadering 
24 juni: Rapport 
27 en 30 juni: ouder-kindgesprekken 
29 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: 
 

mailto:m.haverkate@keender.nl

