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Een bericht vanuit de MR   
Op 23 juni hebben we onze laatste vergadering van dit schooljaar gehad en dit was ook de laatste 
keer dat de MR in deze samenstelling bij elkaar zat.    
Tijdens de vergadering is er instemming verleend aan de NPO gelden en het Jaarplan van de school. 
Het is mooi om te zien dat ondanks de coronatijd de leerlingen mooie prestaties hebben geleverd. 
Een pluim voor alle kinderen, ouders, verzorgers en het team van de Sterrenboog.   
In het jaarplan zijn nog wel een aantal verbeterpunten opgenomen om de groei van de school nog 
verder door te zetten. Daarnaast zijn er voor aankomend jaar ook NPO gelden beschikbaar, waardoor 
we ook dan op extra bezetting kunnen rekenen. Deze bezetting wordt ingevuld door extra inzet van 
het huidige team.  
Dit team zoekt nog wel versterking in de vorm van een vervanger voor Paul (de conciërge) . Paul doet 
al jarenlang mooi en nuttig werk in en rond de school en het zou mooi zijn als iemand anders hem 
daarbij wil helpen.  
Aan het eind van de vergadering nam Jenneke na 3 jaar adviserend lid te zijn geweest afscheid van de 
MR. We hebben haar hartelijk bedankt voor haar inzet en haar namens de MR een kleine attentie 
aangeboden.  
Nu gaan ook wij genieten van een mooie zomer en na de kermis zal de MR weer met veel 
enthousiasme aan de slag te gaan.  
 

Met vriendelijke groet,  
De Medezeggenschapsraad   
 
Een berichtje van Jenneke:  
“Ik heb mijn taak als adviserend lid drie jaar met veel plezier gedaan. Ik vond het zeer waardevol en 
interessant om te zien hoe het onderwijs op de Sterrenboog wordt vormgegeven. Ik zou het iedereen 
aanraden. MR en directie bedankt voor de fijne samenwerking en ouders/verzorgers bedankt voor 
jullie vertrouwen. Groetjes Jenneke “  
 

 

PILOT schrijfvaardigheden in de onderbouw door Kracht in ergotherapie.  

Om kinderen nog beter voor te bereiden op het schrijfonderwijs is er in mei gestart met een pilot 
gericht op de schrijfvaardigheden in groep 1 en 2. Deze pilot duurt twee jaar en wordt uitgevoerd 
door Kracht Ergotherapie. Bij alle deelnemende kinderen is de WRITIC afgenomen. De WRITIC is een 
test waarbij wordt vastgesteld of kleuters in groep 2 startklaar zijn om te gaan schrijven in groep 3. 
Hieruit is inzichtelijk geworden waar de sterktes en kansen liggen binnen het kleuteronderwijs.  
 Uit de groepsscores kunnen de volgende conclusies gesteld worden. 
De groep heeft diverse sterke kanten.  De schrijf- en tekenbeweging wordt al veelal ingezet vanuit de 
pols en vingers, dit is een voorwaarde om mee te komen in het schrijfonderwijs. Ieder kind wist hoe 
hij of zij moest zitten aan een tafel en kon zich goed concentreren op de taak. Er is sprake van een 
goede motivatie, het grootste gedeelte van de groep vindt kleuren en schrijven leuk en vindt dat hij 
of zij dit goed kan. De mogelijkheden liggen in het aanleren van een ontspannen pengreep, 
richtingveranderingen aanbrengen in de tekeningen en de letters en voorbereide schrijfvormen 
aanleren. Naast deze algemene verbeterpunten zijn de individuele scores met de ouders besproken.   
De leraren worden de komende twee jaar gecoacht door de kinderergotherapeut en er wordt divers 
spelmateriaal aangeboden. Na een periode van twee jaar worden de kleuters wederom getest. 



   

Vanuit hier kunnen we, door de resultaten die hieruit voortkomen, inzicht krijgen in de motorische 
ontwikkeling en opmaken of de interventies ervoor hebben gezorgd dat de kleuters nog beter klaar 
zijn voor groep 3.  
Op onze school zijn Tess Wieggerinck en Krista Veltmann als ergotherapeuten verbonden. 

 

Meer informatie over kinderergotherapie kunt u vinden op de website: https: 
//www.krachtergotherapie.nl/kinderergotherapie/  

 
Beste kinderen uit Beltrum,  
 
Vrijdagmiddag 8 juli begint de zomervakantie en dan kunnen jullie lekker de vakantie inspringen in 
Park de Stroet van 13.30 uur tot 16 uur. Er zullen springkussens staan en de ranja staat klaar! Komt 
allen en neem je vakantievriendjes mee.  
 
Prettige vakantie allemaal en iedereen is welkom in het park! 
 
Groeten, bestuur van Park de Stroet.  
 
 
Fijne vakantie  
Namens het team wens ik jullie een heel fijne welverdiende zomervakantie!  
We zien jullie allemaal maandag 22 augustus weer terug op school. 
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Data op een rij 
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 (ouder/kind) 
5 okt: Thema-avond Bewegend leren 
5 t/m 14 okt: Kinderboekweek 
24 t/m 28 okt: Herfstvakantie 
 

 
Bijlage: 
 


