
   

Sterrenboognieuws 29 september 2022 

 

Studiemiddag 22 september Stichting Keender 

Donderdag 22 september was er een studiemiddag voor alle medewerkers van Stichting 
Keender. Tijdens deze studiedag is het strategisch beleidsplan 2022-2026 van Keender 
gepresenteerd. Aan de hand van dit beleidsplan zullen wij, als Sterrenboog, het schoolplan 
voor de komende 4 jaar opstellen.  
Via onderstaand filmpje, waar ook onze prachtige school te zien is, kun je een mooie 
samenvatting zien van waar Keender voor staat en wat het beleid voor de komende 4 jaar 
zal zijn.  
Beleidsplan Stichting Keender 2022-2026 
 
 

Annemiek heeft een andere baan 

Annemiek, juf van groep 4, heeft per december een nieuwe baan. 

Ze heeft in ons team al vaker aangegeven dat ze graag een baan dichter bij huis wil. Helaas 

voor ons kwam deze leuke baan dicht bij huis nu voorbij en gaat Annemiek per 1 december 

werken op een basisschool in Hengelo. 

We begrijpend deze keuze, maar zullen haar zeker gaan missen. 

Er komt op korte termijn een vacature voor de uren van Annemiek.  

 

Coronabesmettingen 

Ook op de Sterrenboog merken we dat de corona besmettingen weer op lopen. We willen u 

vragen, bij verkoudheidsklachten, uw kind te laten testen op corona en bij een corona 

besmetting dit door te geven aan de leerkracht.  

We hopen daarmee dat het aantal besmettingen onder leerlingen en leerkrachten beperkt 

blijft, zodat we onderwijs kunnen geven met ons eigen team. 

Ieder gezin krijgt vrijdag 2 zelftesten van school.  

Bij verkoudheidsklachten mogen er zelftesten aan school worden gevraagd (maximaal 1 

zelftest per leerling per week). Dit i.v.m. de aantallen die wij kunnen bestellen als school.  

 

Audit Sterrenboog  

Afgelopen dinsdag hebben we een interne audit gehad. Een audit is een kritische blik van 

“buitenstaanders” (auditoren van Keender) die meekijken naar de onderdelen die ook 

worden gevraagd bij een inspectie bezoek;  

• onderwijsproces; 

• schoolklimaat; 

• onderwijsresultaten; 

• kwaliteitszorg en ambities. 

 

https://youtu.be/B6-MwUBzQ5Y


   

Het auditteam heeft vooraf aan het bezoek verschillende documenten van de school 

bekeken.  

Iedere groep heeft een lesbezoek gehad en de auditoren zijn in gesprek geweest met de 

leerkrachten, directie, intern begeleider, ouders en leerlingen.  

 

Het auditteam gaf aan de Sterrenboog terug dat ouders, leerlingen en leerkrachten trots zijn 

op de school en samen de school laten ‘stralen’.  De kwaliteit op de verschillende 

onderdelen is goed op orde, waarbij er werd genoemd dat het onderdeel kwaliteitszorg en 

de kwaliteitscultuur een voorbeeld is voor andere scholen.  

Kansen voor de scholen liggen o.a. in burgerschapsonderwijs en leerlingen nog meer te 

betrekken bij het leerproces.  

Het auditrapport met daarin de aanbevelingen zullen in het schoolteam en met de MR 

besproken worden.  

Deze audit geeft ons het gevoel dat we SAMEN met ouders en onze leerlingen VOORUIT 

kunnen.  

 

 

Even voorstellen 

Ik ben Lynn Olde Reuver of Briel en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in 

Lochem samen met mijn ouders, mijn zusje en mijn hond. Ik houd erg 

van schilderen, koken en voetballen. Ik zit nu in het eerste jaar van de 

Pabo. Ik wilde vroeger altijd al juf worden en mijn doel is om kinderen 

met veel plezier naar school te laten gaan. Dit jaar ga ik stagelopen op 

donderdag en vrijdag in groep 1/2a en heb hier super veel zin in!  

Hoi, 
Ik ben Daan de With, 17 jaar en ik woon in Neede. 
Daar woon ik samen met mijn ouders en mijn jongere broertje.  
Ik zit nu in mijn eerste jaar van de pabo op het Saxion in Enschede  
en loop sinds vrijdag 23 september elke donderdag en vrijdag  
stage in groep 3. Ik heb er zin in! 
 
 
 
 
 
    
 
  
  



   

 
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober start de landelijke kinderboekenweek. Op donderdag 6 oktober 

starten wij op basisschool de Sterrenboog samen in de aula rondom het thema: Gi-Ga-

Groen. 

Het belooft een spannende 

opening te worden rondom de 

boomhut! 

In de klassen wordt er weer 

veel voorgelezen, elke klas mag 

een boekenmarkt houden en 

groep 7 & 8 gaan nog op visite 

in de bieb bij een schrijver. 

Bericht van de bibliotheek: 

Bericht voor ouders: 
  
Van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. 
Het onderwerp van dit jaar is ‘dieren en natuur’, met als motto: ‘Gi-ga-groen!’. 
De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in het kader van deze feestelijke week in vier 
bibliotheken voorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk en kan via deze 
pagina: https://oostachterhoek.op-shop.nl/?search=kinderboekenweek 
  
Een overzichtje: 

• Woensdag 5 oktober, 14.30 uur, bibliotheek Winterswijk 
Voorstelling 'De Klimaatjes: Plasticsoep' 
 
De Klimaatjes genieten van de zon en de zee. 
Wanneer Kikker een frisse duik neemt, lijkt hij daarna wel een plastic zeemonster. 
Er plakt allemaal rommel aan zijn kikkerlijf! Gelukkig weten de Klimaatjes een 
oplossing. 
 
De Klimaatjes zijn zeven dierenvrienden die de hoofdrol spelen in de gelijknamige 

prentenboekenserie van Clavis Uitgeverij. 
In 2020 is de uitgeverij samen met Create Studios aan de slag gegaan om de 
avonturen van de Klimaatjes te verwerken tot vrolijke, interactieve en educatieve 
voorstellingen voor scholen en theaters. 
Met deze voorstellingen worden duurzaamheid, cultuur en onderwijs met elkaar 
verweven. 
De Klimaatjes worden in deze voorstellingen tot leven gebracht door middel van 
levensgrote theaterpoppen. 
 

https://oostachterhoek.op-shop.nl/?search=kinderboekenweek


   

• Woensdag 5 oktober, 14.30 uur, bibliotheek Ruurlo 
Zaterdag 8 oktober, 14.00 uur, bibliotheek Eibergen 
Voorstelling ‘Vreemde vogel’ 
 
In een straat wonen 2 vreemde mensen die vreemde dingen doen. 
Ze zijn allebei dol op de natuur, komen graag buiten en zijn gek op dieren. 
Als er een vreemde bestelling binnenkomt blijken deze 2 vreemde Vogels, met ieder 
een eigen specialiteit, heel erg goed samen te kunnen werken en krijgt het verhaal 
hiermee een leuke wending. 
Jaloezie, samenwerken, zorgen voor jezelf en je omgeving, vreemde gewoontes; er 
komt van alles langs. 
Hoe dan ook; allemaal blijken we een beetje vreemd, maar met onze specialiteiten 
zijn we allemaal eigenlijk juist precies goed. 
 
PeerTof, het theaterduo uit Zieuwent, timmert flink aan de weg. 
Speelden ze eerder al een voorstelling voor volwassenen en meerdere producties 
voor de jeugd in onze vestigingen, dit jaar zijn ze in de Kinderboekenweek van de 
partij met ‘Vreemde vogel’. 
 

• Zaterdag 8 oktober, 14.00 uur, bibliotheek Lichtenvoorde 
Voorstelling ‘Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G’ 
 
Boswachters Gerry en Gerrit Groen wonen al 30 jaar fijn samen in het bos. 
Vanuit hun boomhut genieten ze van de natuur, de gi-ga-groene weide, de vogels, 
insecten en alles op twee of vier poten met een vacht. 
Gerry en Gerrit zorgen dat het goed gaat in het bos. Ze doen hun boswachterstaken 
met zorg en liefde. 
Bomen water geven, konijnen waarschuwen voor de vos, herten helpen oversteken 
en mussen sussen als ze moe zijn. Er is altijd wat te doen. 
Kortom, boswachters Gerry en Gerrit Groen hebben alles onder controle. 
Totdat er op een dag iets gebeurt dat hun leven op z’n kop zet… 
 
Sinds 2002 maakte en speelde ZieZus meer dan 30 verschillende interactieve 
voorstellingen voor kinderen en volwassenen. 
Ook geeft de theatergroep workshops improvisatietheater en maakt ZieZus muziek 
op maat. 

  
Ook stuur ik in de bijlage de aankondiging van een gratis theatervoorstelling, in 
streektaal: Peter en de Wolf. 
Deze vindt plaats op zondag 9 oktober om 14.30 uur in Theater ’t Spieker in Eibergen. 
 

Zie bijlagen 

 

Agenda MR 

De agenda voor de MR vergadering van 3 oktober is via onderstaande link te bekijken. 

https://desterrenboog.nl/onze-school/medezeggenschapsraad/agenda-en-notulen/ 

https://desterrenboog.nl/onze-school/medezeggenschapsraad/agenda-en-notulen/


   

 

Fietskeuring groep 5 t/m 8 

Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 wordt op woensdag 12 oktober de fiets gekeurd door 

medewerkers van VVN en Hofstede tweewielers uit Beltrum.  

Er wordt gekeken of de fiets veilig is, zodat de komende maanden wanneer het buiten 

donkerder is, kinderen veilig op school en naar de sportverenigingen kunnen fietsen. 

In de bijlage leest u waaraan de fiets moet voldoen. Het zou fijn zijn wanneer alle kinderen 

een OK – sticker gaan ontvangen. 

Wilt u thuis alvast de fiets controleren. 

 

Het Preventie Platform Jeugd organiseert in oktober 2 nieuwe bijeenkomsten.  

Graag informeren we je hierbij over deze bijeenkomsten. Deelname aan de bijeenkomsten is 

gratis. 

 

Donderdag 13 oktober: Opvoeden met media voor ouders en opvoeders van kinderen van 2 

t/m 8 jaar 

Op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 21.30 uur geven Marianna (MEE Oost) en Iris (Yunio) 

tips en advies over omgaan met media. Er worden allerlei vragen beantwoord: hoe 

mediawijs is mijn kind en welke invloed heb ik als ouder op het mediagebruik van mijn kind? 

Welke media zijn geschikt voor het jonge kind? Hoeveel tijd is ‘normaal’ voor een kind om 

aan media te besteden? De trainer besteedt ook aandacht aan het belang van een juiste 

begeleiding en het in gesprek gaan met kinderen over hun mediagebruik en over wat ze daar 

zien.  

De bijeenkomst vindt plaats bij Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde. Voor meer 

informatie, zie bijgevoegde flyer. Aanmelden graag vóór 8 oktober a.s. via deze link: 

https://preventieplatformjeugd.nl/mediawijsheid 

Dinsdag 18 oktober: Herkennen en ervaren Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) voor ouders en 

professionals  

Op dinsdag 18 oktober van 19.00 – 21.30 uur organiseren we, in samenwerking met 

professionals van Kentalis en Pento, een informatie- en belevingsavond over een 

taalontwikkelingsstoornis bij kinderen. Wij bieden deze avond aan om uit te leggen wat een 

TOS is en inzicht te geven in de impact ervan. Want kinderen waarbij de taalontwikkeling 

niet als vanzelfsprekend verloopt worden vaak over het hoofd gezien, met verstrekkende 

gevolgen. Een ervaringsdeskundige deelt op deze avond haar persoonlijke verhaal. 

Daarnaast ervaren de deelnemers door middel van belevingsoefeningen hoe het is om een 

TOS te hebben. Tijdens de pauze is er een informatiemarkt, met gelegenheid om vragen te 

stellen en in gesprek te gaan met professionals.  

De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentekantoor in Winterswijk, Stationsstraat 25. Voor 

meer informatie, zie bijgevoegde flyer.  

https://preventieplatformjeugd.nl/mediawijsheid


   

Aanmelden graag vóór 15 oktober a.s. via deze link: www.preventieplatformjeugd.nl/tos  

Zie voor meer informatie de bijlage met daarin de flyers over deze bijeenkomsten.  

 

De voedselbank: presentatie in alle groepen 

Op basisschool de Sterrenboog werken we 5 weken aan het thema: Voeding. Bij de 
onderbouw zien we een nagebouwde supermarkt waar ze kunnen spelen en bij de 
bovenbouw wordt er gesproken over waar ons voedsel vandaan komt en wat is gezond en 
minder gezond. 
Ook voedselverspilling komt aan bod. 
 
Hoe mooi was het dat we donderdag 29 september voor alle groepen een gastles kregen van 
Theo Elzinga die vrijwilliger is bij de Voedselbank in Oost-Achterhoek.  
Hij vertelde over voedselverspilling, het ophalen in kratten van producten bij de 
supermarkten. de verspreiding en de noodzaak voor de gezinnen die in armoede moeten 
leven. Dat dit ook bij ons in Beltrum het geval is en niet alleen in de grote steden. Dat 
maakte diepe indruk. 
 
De komende week gaan wij met alle kinderen van de Sterrenboog de Voedselbank helpen. 
Er komen kratten op school die we gedurende 1 week kunnen vullen met producten die 
houdbaar zijn. Denk aan: ranja, suiker, thee, broodbeleg, crackers, blikjes vis, tomatensaus, 
blikken fruit en groente, cakemeel, blikken soep, tandpasta, tandenborstel, beschuit, koek 
enz. Deze kratten worden daarna opgehaald door de Voedselbank en hopen wij dat we een 
klein steentje hebben kunnen bijdragen aan de gezinnen die het moeilijk hebben.  
Maandag 10 oktober worden de kratten weer opgehaald. 
 

 

Data op een rij 

29 sept: Kennismakingsgesprekken (ouder/kind) 

5 okt: Thema-avond Bewegend leren 

5 t/m 14 okt: Kinderboekweek 

12 okt: Fietskeuring groep 5 t/m 8 fiets mee.  

14 oktober: Afsluiting project Voeding (met ouders) van 13.00-14.00 

18 oktober: Kerkviering 8.45-9.30 (ouders zijn welkom!) 

24 t/m 28 okt: Herfstvakantie 

1 nov: Luizencontrole 

2 nov: Groep 7 Future Lab 

3 nov: Groep 8 Future Lab 

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.  

http://www.preventieplatformjeugd.nl/tos


   

2 dec: Sinterklaas 

21 dec: Leerlingen 12.15 vrij ’s avonds kerstviering. 

23 dec t/m 6 jan: Kerstvakantie 

 

Het volgende SBN komt op donderdag 13 oktober.  

 
Bijlage: 
 

• Formulier checklist fietskeuring  

• Flyer mediawijs opvoeden (vanuit preventie platform jeugd) 

• Flyer Tos (vanuit preventie platform jeugd) 

• Uitnodiging Hobbyclub: Palet (van SJB)  
 


