
   

Sterrenboognieuws 30 juni 2022 

 
Bijna vakantie 
Het is al weer bijna zomervakantie. Gisteren hebben de kinderen kennis gemaakt met hun ‘nieuwe’ 
leerkracht(en) en met het ‘nieuwe’ lokaal, waarin ze volgend schooljaar les krijgen. Volgende week 
nemen de kinderen van groep 8 afscheid van onze school. Aanstaande maandagochtend voeren zij 
de afscheidsmusical op voor alle kinderen van de school. Maandagmiddag mogen hun opa’s en oma’s 
naar de musical komen kijken. ’s Avonds treden de kinderen op voor hun ouders. Er is ontzettend 
hard en enthousiast geoefend. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het een geweldige dag 
gaat worden met spetterende optredens.  
Op woensdag 6 juli is er voor alle kinderen van de school een vossenjacht georganiseerd door de 
leerlingen van groep 8. De kinderen van groep 8 zijn ‘vos’ en staan verkleed op een plek in de 
omgeving van de school. Alle andere kinderen van de school zoeken in groepjes de ‘vossen’. Als het 
groepje een vos heeft gevonden krijgen ze een letter. Met alle verzamelde letters kan een zin worden 
gemaakt. De vossenjacht begint om 10:30 uur en duurt ongeveer een uurtje.  
Op woensdag 6 juli om 14.00 uur ‘gooien’ we groep 8 de school uit. Voor hen begint dan de 
zomervakantie.  
Voor alle andere kinderen begint de zomervakantie op vrijdagmiddag 8 juli om 12.15 uur.  
 
 
Korte terugblik 
Al vrij snel in het nieuwe schooljaar kregen we (weer) te maken met corona. In verband met de toen 
geldende quarantainemaatregelen kwam het voor dat er een hele groep of een deel van de groep in 
quarantaine moest. We gaven in die periode volledig online of hybride onderwijs. (De kinderen die in 
quarantaine waren, kregen thuis onderwijs en de kinderen in de klas kregen op school les). Er werd 
veel gevraagd van de flexibiliteit van de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Het was fijn dat wij 
weer op een goede samenwerking met jullie konden rekenen. Samen hebben we er voor gezorgd dat 
het onderwijs zoveel mogelijk door kon gaan.   
In het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan de doelen van ons jaarplan, waarin de focus lag 
op het vergroten van de actieve betrokkenheid van de kinderen. We hebben met veel enthousiasme 
een teamscholing gevolg over bewegend leren. De opgedane kennis passen we toe in de lessen. De 
kinderen reageren enthousiast op de activiteiten, waarbij ze mogen bewegen en we zien een grote 
betrokkenheid. Volgend schooljaar krijgt deze teamscholing een vervolg en daar kijken we nu al naar 
uit.  
In maart vervielen de laatste coronamaatregelen. Gezamenlijke activiteiten werden weer opgepakt. 
De informatieve thema avond ‘HELP, mijn kind is online’, georganiseerd door de OR, werd goed 
bezocht en op de open dag hebben de ouders van onze toekomstige leerlingen kennis gemaakt met 
ons en onze school. Er was veel belangstelling voor de afsluiting van het project ‘Energie’ en 
‘Vervoer’, voor de opening van het schoolproject ‘Dieren’ met de dierenparade en natuurlijk niet te 
vergeten voor het Sterrenboogfeest dat op vrijdag 17 juni eindelijk weer gevierd kon worden.  
Op al deze mooie, gezamenlijke momenten zien we de kinderen stralen. Ze laten met trots zien en 
horen wat ze hebben geleerd en gemaakt.  
In ons team zagen we onze collega’s die iets te vieren hadden ook stralen; Tanja werd 50, Madiet en 
Paul werden 70, Nicole vierde haar 25 jarig onderwijsjubileum en Judith werd moeder van haar 
prachtige zoon Mels. 
Wij kijken terug op een fijn schooljaar, waarin we de verbondenheid met elkaar hebben gevoeld.  
Heb je belangstelling voor de evaluatie van ons jaarplan 2021-2022 en/of voor ons nieuwe jaarplan 
2022-2023, dan ben je van harte welkom op  school, waar de plannen ter inzage liggen.   
 
   



   

 
 
 
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.  
 
 
Ouderhulp 2022-2023 
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend 

schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:  

Helpen bij de NL-doet, kopieerouders, activiteiten zoals carnaval, Kerst, sportdag, Sinterklaas, het 

coachen van een voetbalteam voor het schoolvoetbal enz. 

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouders – ouderhulp 22-23 

Of klik op onderstaande link:  

https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-22-23/ 

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 
schoolgids 
De nieuwe schoolgids voor 2022-2023 kunt u vinden op:  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/beltrum/8759/de-sterrenboog/ 
Of  
https://desterrenboog.nl/onze-school/schoolgids/ 

(ctrl + klik om te openen) 

 
Ouderbijdrage 
In de schoolgids, die nu online staat, is een stukje opgenomen over de vrijwillige ouderbijdrage. Op 
de Sterrenboog vragen we aan alle ouders om een bijdrage te betalen voor de verschillende 
activiteiten die door de ouderraad worden bekostigd. Denk o.a aan  Sinterklaas, Kerst, carnaval, 
Pasen, Koningsdag en het schoolreisje. Tot dit schooljaar werd hiervoor een bedrag van € 42,50 per 
kind gevraagd. Doordat echter alles duurder is geworden wil de ouderraad de jaarlijkse bijdrage met 
ingang van het nieuwe schooljaar met € 5,00 verhogen. Van ouders wordt dan een bijdrage gevraagd 
van € 47,50 per kind. Aan het begin van het nieuwe schooljaar horen jullie van Ilona Wolters, de 
penningmeester van de ouderraad, hoe de ouderbijdrage wordt geïnd.  
Er wordt van ouders ook een bijdrage gevraagd voor de bekostiging van de Tussen Schoolse Opvang 
(TSO). Voor de TSO werken we samen met ‘het Belhameltje’. Zij vragen een bijdrage van € 45,00 per 
kind per schooljaar. De MR heeft ingestemd met de hoogte van deze bijdrage, die wordt bepaald 
door administratiekosten, begeleidingskosten, representatiekosten en een vrijwilligersvergoeding 
voor de overblijfkrachten die tussen de middag, samen met een leerkracht, het toezicht op het plein 
verzorgen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar horen jullie van mij hoe het bedrag voor de TSO 
wordt geïnd.   
In groep 4 gaan de leerlingen schoolzwemmen. Per zwemles werd in het afgelopen schooljaar een 
bijdrage van € 2,00 gevraagd. Het is nu nog niet duidelijk of het zwembad haar tarieven gaat 
verhogen. Zodra ik daar meer informatie over heb, worden de ouders van de kinderen uit groep 4 op 
de hoogte gesteld.  

http://www.desterrenboog.nl/
http://www.desterrenboog.nl/
https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-22-23/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/beltrum/8759/de-sterrenboog/
https://desterrenboog.nl/onze-school/schoolgids/


   

In groep 8 gaan de kinderen aan het begin van het schooljaar op kamp. In voorgaande schooljaren 
werd een bedrag van € 45,00 per leerling gevraagd. In verband met de oplopende kosten hebben we 
met instemming van de MR het bedrag met € 5,00 verhoogd en vragen we van de ouders (die een 
kind in groep 8 hebben) een bijdrage van € 50,00 per leerling. De ouders van groep 8 horen aan het 
begin van het nieuwe schooljaar hoe het geld wordt geïnd.   
 
 

Groep 9 

Voor het project dieren hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 die werken in groep 9 in groepjes een 

spel ontworpen dat gespeeld kan worden voor de groepen 1, 2, 3 en/of 4. De criteria was dat het 

spel echt door die kinderen gespeeld kan worden. Dat het langer meegaat dan 1 of 2 keer spelen, dus 

kwalitatief goed was en dat kinderen er iets nieuws van leerden. 

Zo zijn er dierenbingo’s gemaakt, een vissenspel om kleuren te leren, een monopolyspel en een 

uitbeeld/geluiden bingo spel. Hieronder enkele foto’s.  

 

 

Data op een rij 
4 juli: Afscheidsavond 
5 Juli: filmploeg in de school 
6 juli: Vossenjacht / 14.00 uitgooien groep 8 
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: 
Informatiefolder ‘Beleef de boerderij’  


