
   

Sterrenboognieuws 15 september 2022 

 

Mirjam Haverkate de komende periode afwezig. 
Helaas heb ik me afgelopen week ziek moet melden. In de zomervakantie kreeg ik corona. 
Daar ondervind ik nu nog de naweeën van. Ik ga in de komende periode een covid-
hersteltraject in, waarbij ik ondersteuning krijg van de ergotherapie, de fysiotherapie en de 
diëtist. Ik heb mijn agenda voor de komende weken zoveel mogelijk leeg gemaakt, zodat ik 
ruimte heb om aan mijn herstel te werken. Zijn er vragen dan mogen jullie contact opnemen 
met Ingrid Papen ( i.papen@keender.nl) of Judith Vrielink (j.vrielink@keender.nl)   
 
 
Terugblik teamstudiedag van 6 september 
Op 6 september hebben we een inspirerende en zinvolle studiedag gehad, waarin we het 
o.a. hebben gehad over ons lees- en spellingonderwijs, het rapport, het gebruik van nieuwe 
digiborden en chromebooks en de herinrichting van het plein. Hierover willen we jullie graag 
informeren.  
 
Het lees- en spellingonderwijs  
Annet Buunk, werkzaam bij het Regionaal Instituut Dyslexie Achterhoek gaf ons informatie 
over het voorbereidend lees- en spellingonderwijs in de groepen 1, 2 en 3. In de komende 
periode zetten we een vervolgstap door onze visie op het lees- en spellingonderwijs aan het 
jonge kind aan te scherpen. Aan de hand van deze visie bepalen we met het hele team wat 
dat betekent voor het aanbod en de doorgaande lijn van het lees- en spellingonderwijs op de 
Sterrenboog.   
 
Het rapport 
We hebben ons rapport geëvalueerd en kwamen tot de conclusie dat we enkele kleine 
aanpassingen willen doen om de ontwikkeling van de kinderen nog beter zichtbaar te 
maken. We zijn t.z.t benieuwd wat jullie van de aanpassingen vinden. 
 
Prowise 10 en Prowise GO; digibord- en chromebooksoftware 
Afgelopen weken hebben we 3 nieuwe digiborden gekregen (groep 4 en beide groepen 1-2). 
Ook hebben we 25 nieuwe chromebooks ontvangen. Twee mensen van Prowise hebben ons 
laten zien wat de mogelijkheden zijn van de nieuwe borden en chromebooks. In de komende 
periode gaan we in de groepen deze mogelijkheden uitproberen. Jullie zullen er vast iets 
over horen via je kind(eren).  
 
Herinrichting van het plein 
Al een aantal jaren is er een grote wens om het plein meer te laten aansluiten bij de visie van 
de school. Vorig schooljaar hebben we met een aantal collega’s onderzocht hoe we onze 
visie, waarin de kernwaarden eigenaarschap, ontdekken en verbonden centraal staan, 
kunnen vertalen naar ons plein. We hebben ons zelf een aantal vragen gesteld: 
- Wat is er nodig om een gevarieerd bewegingsaanbod te creëren op het plein?  
- Hoe worden kinderen tijdens de vrije- en georganiseerde beweegmomenten voldoende  
  uitgedaagd in hun motorische en sociale vaardigheden? 
- Hoe zorgen we ervoor dat het plein ‘groen’ blijft, maar minder arbeidsintensief is in het  
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  onderhoud?  
- Hoe zorgen we ervoor dat er op het plein van de Sterrenboog een ander bewegingsaanbod  
  is dan in Park Stroet? 
- Op welk moment en hoe betrekken we kinderen en ouders bij onze plannen?  
 
De werkgroep is in gesprek gegaan met Yalp. www.yalp.nl . Yalp helpt scholen bij de (her) 
inrichting van hun plein. Naar aanleiding van onze wensen hebben zij een eerste 
‘vlekkenplan’ met mogelijke speelopties gemaakt. Dit plan is besproken in het team en zien 
we als basis van waaruit we willen verfijnen.  Wanneer de suggesties van collega’s verwerkt 
zijn in dit plan, willen we natuurlijk ook de kinderen en jullie betrekken om te komen tot een 
definitief plan. Jullie horen nog hoe we dat willen gaan doen.  
 
 
Onze TSO vrijwilligers 
De Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de Sterrenboog wordt verzorgd door ’t Belhameltje. 
Elke dag staan onze TSO vrijwilligers klaar voor ons en voor de kinderen om toezicht te 
houden op het plein. Wij vinden het fijn dat we te maken hebben met vaste, vertrouwde 
gezichten. Ook buiten school worden de  vrijwilligers door de kinderen herkend en 
aangesproken.  
Lieve dames, namens ons allemaal wil ik jullie laten weten dat we erg blij zijn met jullie hulp 
en dat we jullie inzet voor onze school enorm waarderen.  
 
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die op één of meerdere dagen in de week van  
12.00 uur tot 12.45 uur toezicht willen houden. 
Heb je belangstelling laat het weten door een mail te sturen naar info@belhameltje.com of 
bel naar 06-42608620 
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Voorstellen van secretaris en voorzitter van de ouderraad.  
Hallo ouders, 
 
Aan ons de taak en eer om de functie van voorzitter en secretaris te mogen vervullen in de 
Ouderraad.  
 
Ik ben Anne Lenderink, al ruim 12 jaar woonachtig in Beltrum, samen met Jasper en onze drie buzzels 

😊 Noud (7), Boaz (5) en Jim(4). Ik ben al 3 jaar lid van de OR en groepsouder van groep 3. Ik merk 
doordat ik in de OR zit me meer verbonden voel bij de school, die betrokkenheid vind ik belangrijk. 
Daarnaast vinden ook de jongens het leuk dat ik veel aanwezig ben op school. Hoe mooi is het om te 
zien als er een grote glimlach op hun gezicht verschijnt als ‘mama’ weer in school rondloopt dingen 
regelt of helpt bij leuke activiteiten. Ik vind het leuk en gezellig om samen met de OR, het team, 
groepsouders en ouders activiteiten te regelen en te organiseren. Daarnaast ga ik nu de uitdaging 
aan om de rol als voorzitter op me te nemen binnen de OR.  
 
Ik ben Marloes Levers, ondertussen al weer 16 jaar woonachtig in Beltrum. Samen met Jelle heb ik 3 
kinderen, Tess (9), Jill (7) en Huub (3).  
Ik zag vorig jaar de oproep voor een nieuwe secretaris en aangezien ik weer wat meer vrije tijd kreeg 
doordat ik bij het kermis bestuur stopte en het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school, heb 
ik me gemeld als opvolgster van Mariëlle. Ik ben erg benieuwd hoe het allemaal werkt binnen de 
organisatie en ik ga er vanuit dat we met z’n allen er wat moois van maken.  
Als OR zijn we er voor de ouders, mocht je ergens tegenaan lopen, leuk ideeën of tips hebben spreek 
ons gerust aan op het schoolplein!  

 

 

 

 
 



   

 
 
Ouderavond bewegend leren  
Op 5 oktober wordt er een ouderavond bewegend leren gehouden ( zie bijlage)  
 

 
Herhaling: Uitnodiging ouder-kindgesprekken  
Graag willen wij ouders met hun kind(eren) uitnodigen voor het verwachtings- en 
kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland van 15.00 tot 19.00 op maandag 26 en 
donderdag 29 september. 
 
De inschrijving voor de kennismakingsgesprekken opent op donderdag 15 september om 
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 vrij. 23 september. Daarna wordt deze automatisch gesloten en kun je je 
niet meer inschrijven.  
 
Wij willen je vragen het gesprek samen met je kind voor te bereiden. Het kind heeft hiervoor 
vandaag, van de leerkracht, een voorbereidingsformulier gekregen. Dit blad graag 
meenemen naar het gesprek, deze komt later ook in het rapportfolio. 
 
Groep 7 aangepaste tijden op donderdag 
Juf Tanja heeft op donderdag 29 september de diploma-uitreiking van haar dochter. Zij zal 
de gesprekken daarom van 14.20 tot 15.30 voeren. Mocht je hierdoor echt geen geschikte 
tijd kunnen vinden dan kan het gesprek ook op woensdag 28 september tussen 14.30 en 
16.30. Geef dit dan voortijdig aan bij juf Tanja of juf Tosca. 
 

Kinderpostzegels 

Op woensdag 28 september starten we weer met de 

kinderpostzegelactie. Kinderen komen aan de deur en u kunt weer 

bestellen. 

Kinderen veel succes! 

 

Absenties 

Je kunt absenties zoals ziek of een bezoek aan de (tand)arts via de Parro  app aangeven.  

De leerkrachten krijgen hier dan direct een melding van.  

Afmelden kan ook via de website: 

https://desterrenboog.nl/formulieren/formulieren/ziek-melden-leerling/ 

Verlofaanvragen kunnen gedaan worden via: 

https://desterrenboog.nl/formulieren/formulieren/verlofaanvraag 
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Preventie Platform jeugd  

Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms is daar wat hulp bij 

nodig. Het Preventie Platform Jeugd biedt trainingen, cursussen en bijeenkomsten aan voor 

kinderen, ouders, opvoeders en professionals in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost 

Gelre en Winterswijk. Het gehele aanbod kunt u vinden in de volgende link: 

https://preventieplatformjeugd.nl/ 

Een training uit het aanbod willen we graag eruit lichten; 

Rots & Water Weerbaarheidstraining voor Kinderen (groep 5 – 8) 
Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. 
Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en 
zelfvertrouwen en tegelijkertijd het verbeteren van communicatieve en sociale 
vaardigheden. Daarnaast zijn preventie van geweld en het maken van eigen keuzes 
belangrijke leerthema’s. 
Alle kinderen uit de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kunnen zich 
kosteloos voor de Rots & Water training aanmelden.  
Aanmelden kan via deze link: https://preventieplatformjeugd.nl/rots-water 
 
Zie meer informatie over deze training in de bijlage.  
 
 

Even voorstellen… 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Berry Smit en ik kom uit Haaksbergen. Ik studeer aan 

de Pabo en zit in mijn laatste jaar.  

Dit jaar hoop ik mijn diploma te halen met mijn stage op de 

Sterrenboog, waar ik stage loop in groep 5/6. 

Naast mijn opleiding ben ik voetbaltrainer bij FC Eibergen en voetbal 

ik zelf bij HSC '21 in Haaksbergen.  

Verder vind ik het gezellig om met vrienden een avondje af te 

spreken of om lekker uiteten te gaan. 

Ik hoop op een fijn schooljaar met veel plezier.  

 

Data op een rij 

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 
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24 t/m 28 okt: Herfstvakantie 

1 nov: Luizencontrole 

3 nov: Studiedag leerlingen vrij 

7 nov: Start project Europa groep 5 t/m 8  

7 t/m 11 nov: Kijkochtenden groep 1 t/m 4 

14 t/m 18 nov: Kijkochtenden groep 5 t/m 8 

23 nov: studiemiddag leerlingen 12.15 vrij.  

28 nov t/m 2 dec: Facultatieve oudergesprekken / voorlopige advies gesprekken groep 8.  

2 dec: Sinterklaas 

21 dec: Leerlingen 12.15 vrij ’s avonds kerstviering. 

23 dec t/m 6 jan: Kerstvakantie 

Het volgende SBN komt op 29 september.  

 
Bijlage: 

• Flyer Rots en water weerbaarheidstrainingen.  

• Informatie van de bibliotheek 

• Flyer ouderavond bewegend leren 5 oktober.  


