
   

Sterrenboognieuws 18 augustus 2022 

 

Wij gaan weer beginnen! 
Aanstaande maandag 22 augustus gaan we weer beginnen. We hopen dat jullie allemaal 
hebben genoten van een fijne zomervakantie en dat de kinderen weer zin hebben om naar 
school te gaan. Wij hebben er weer zin in. We kijken er naar uit om jullie weer te zien en zijn 
deze week al volop bezig geweest met de voorbereidingen.  
We wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.   
 
 
Hoera, June is geboren 

 
Op 3 augustus is June geboren. Dochter van Daan en Wiesje. Wij feliciteren Daan en Wiesje 
van harte met hun lieve June. We wensen hen veel geluk en gezondheid toe. In de vakantie 
heeft de ‘oude’ klas van Daan een prachtige ooievaar gebracht. Dit  lieve gebaar werd 
natuurlijk enorm gewaardeerd! 
 
 
Opening van het schooljaar 
Aanstaande maandagochtend openen we samen het nieuwe schooljaar. De leerkrachten zijn 
vanaf 8.20 uur op het plein. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 staan op het 
kleuterplein, (dat is het plein met de tipitent) en de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 
staan op het plein bij de hoofdingang.  De kinderen uit de groepen 1,2 en 3 gaan om 8.30 uur 
met de leerkrachten naar binnen. Zij hangen hun tas op en lopen daarna met de 
groepsleerkrachten naar het plein bij de hoofdingang.  
Op dat plein is er voor alle ouders vanaf 8.30 uur gelegenheid om een kopje koffie/thee met 
ons te drinken. Namens de Ouderraad en het team wil ik u hiervoor van harte uitnodigen.    
Als alle kinderen op het plein zijn, gaan we fris het nieuwe schooljaar in.  

 
Luizencontrole 
Dinsdag 23 augustus is de eerste luizencontrole van dit schooljaar. Willen jullie eraan denken 
dat de kinderen op deze dag zonder gel en ‘moeilijke’ kapsels naar school komen. 

 
 



   

 
 
Sterrenboogweken 
De eerste weken van het schooljaar noemen we onze sterrenboogweken. In deze weken staat de 
groepsvorming centraal. Om een positieve sfeer in de groep te creëren is er aandacht voor 
(hernieuwd) kennismaken door samen te werken, samen te spelen en samen groepsafspraken te 
maken. Hierdoor bevorderen we een positief groepsklimaat, waarin kinderen zich veilig voelen om te 
kunnen leren.  

 
 
SBN en Parro 
Doordat er steeds meer gecommuniceerd wordt via de Parro app, hebben we besloten het 
SBN niet wekelijks, maar 1x in de 14 dagen te versturen.     

 
 
Gym 
Hieronder het gymschema voor het komende schooljaar. In verband met de zwangerschap van 
Anouk worden de gymlessen gegeven door de groepsleerkracht. Wanneer Anouk terug is van 
zwangerschapsverlof zal zij de gymlessen weer verzorgen.  
Dieuwke is bezig met de gymopleiding en geeft de gymles aan groep 3. 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de sporthal. 
Gymkleding kan bestaan uit een broekje en een T-shirt óf voor de meisjes eventueel een turnpakje.  
Denk hierbij ook aan goede gymschoenen. 
Het is raadzaam om in de gymkleding een merkteken aan te brengen om zoek raken te voorkomen.  
Alle kinderen nemen een handdoek mee. De kinderen uit groep 3 wassen na de gym hun voeten. 
Vanaf groep 4 douchen de kinderen na de gymles. Tijdens het douchen is het aan te raden 
badslippers te dragen i.v.m. voetwratten. 
 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen op dinsdag- en donderdagochtend in de speelzaal.  
(Bij slecht weer ook op andere dagen). Naast de normale bewegingslessen doet groep 1-2 mee aan 
het programma Nijntje Beweeg. Deze 20 Nijntje Beweeglessen worden gegeven i.s.m. Vios en vinden 
plaats in de sporthal.   
Groep 1-2 gymt in hemd en onderbroek en hebben op school hun gymschoenen voorzien van naam. 
Groep 4 gaat om de week op dinsdagmiddag zwemmen.  
Op de vrijdagmiddag worden er door de groepsleerkrachten van de groepen 3, 5/6, 7 en 8 
doelgerichte bewegingsactiviteiten aangeboden op het plein en/of in Park Stroet.  
 

Maandag Groep 

8.30 – 9.30 8 

9.30 – 10.30 7 

10.30 – 11.30 4 

11.30 – 12.30 3 

13.00 – 14.00  5/6 

Op de eerste schooldag gaan we niet naar de sporthal.  

 
 
 
 
 
 



   

 
 
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! 

 

Rapportfolio 
Wil iedereen het rapportfolio, met handtekening, weer inleveren bij de leerkracht.  
Dan kunnen we hem de aankomende periode weer gaan vullen. 
 
 

Praktische informatie 
Het document met (kort) alle praktische informatie over dit schooljaar kun je vinden via: 
https://desterrenboog.nl/onze-school/praktische-informatie/ 
 
De vakanties en de studiedagen voor dit schooljaar nog even op een rijtje:   
 

VAKANTIE schooljaar 2022-2023 

Kermis 5 en 6 september 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  23 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 

Pasen  10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag + vrijdag 18 en 19 mei 2023 

Pinkstervakantie  29 mei t/m 2 juni 2023 

Zomervakantie 7 juli 12.15 uur t/m 18 augustus 2023 

 
 
 

STUDIEDAGEN schooljaar 2022-2023 

Alle kinderen de hele dag vrij Alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur 

Dinsdag 6 september Donderdag 22 september 

Donderdag 3 november Woensdag 23 november 

Donderdag 2 februari Dinsdag 21 maart 

 Woensdag 17 mei  

 
 

http://www.desterrenboog.nl/
https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-22-23/
https://desterrenboog.nl/onze-school/praktische-informatie/


   

Alles in 1 groep 4 Waar is het?  
Na een welverdiende zomervakantie starten we in groep 4 met het eerste thema van Alles-in-1: 
Waar is het? Alles-in-1 is een thematische methode waarbinnen de vakken lezen, taal, begrijpend 
lezen, spelling en alle zaakvakken als 
aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en 
natuur met elkaar samenvallen. Het verhoogt de 
betrokkenheid en daarmee de motivatie om te 
leren. Daarnaast is het bewezen dat de informatie 
beter blijft hangen! 

Dit eerste thema is een thema binnen het domein 
aardrijkskunde. We leren over de klas, de buurt, de 
wijk, dorpen en steden. Ook leren we over de 
gemeente, Nederland, de aarde en onze wereld. We 
sluiten dit thema af met een reis door de ruimte. U 
merkt: in 8 weken tijd wordt de blik van de 
leerlingen aanzienlijk verbreed: beginnen we in de 
klas en eindigen we in het heelal! Gedurende dit 
thema mogen de kinderen materialen meenemen 
van thuis die passen binnen dit thema, zoals 
Playmobil, de wereldbol, en Lego.  

Tijdens de expressielessen werken we verder rond 
dit thema en spelen we spelletjes met elkaar en bouwen we samen aan Lego om het groepsgevoel te 
versterken.  

 

Data op een rij 
22 aug: 1e schooldag 
23 aug: luizencontrole 
5 en 6 sept: Kermis leerlingen vrij/studiedag 
12 sept: Start project Voeding groep 1 t/m 8 met ontbijt in de klas.  
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 
14 oktober: Afsluiting project Voeding (met ouders) van 13.00-14.00 
24 t/m 28 okt: Herfstvakantie 
 
Bijlage: 
 
 


