
   

Sterrenboognieuws 13 oktober 2022 

 

Ouderbijdrage voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

In een vorig SBN hebben jullie kunnen lezen dat we voor de TSO samenwerken met ’t 

Belhameltje. Zij vragen hiervoor 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. We innen de bijdrage in twee termijnen. Het eerste termijn is 

verstreken en daarom willen we jullie vragen om het bedrag van € 22,50 per kind voor 25 

oktober aanstaande over te maken op rekeningnummer: NL79 RABO 0105 5081 52 t.n.v. 

Basisschool De Sterrenboog. 

Onder vermelding van: 1e termijn TSO, de naam/namen van je kind(eren) en de groep 

waarin je kind(eren) zitten.  

In februari wordt het tweede en laatste termijn geïnd.  

Vorige jaren werd het bedrag van de ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen 

om samen met het bedrag voor de TSO in één keer geïnd door de ouderraad.  

Dit jaar is ervoor gekozen om de bedragen voor de TSO en ouderbijdrage uit elkaar te halen. 

Eind oktober kunt u de incasso van de ouderbijdrage verwachten.  

Is het voor u niet mogelijk om deze bijdrage te betalen, neemt u dan contact op met Ingrid 

Papen of Judith Vrielink: directie@desterrenboog.nl  

 
Kijkochtenden inschrijven 
Uitnodiging Kijkochtenden via de Parro app 
Graag willen wij ouders uitnodigen voor de kijkochtenden:  

- Groep 1 t/m 4: 7 t/m 11 november 
- Groep 5 t/m 8: 14 t/m 18 november 

 
De inschrijving voor de kijkochtenden opent op donderdag 20 oktober 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 voor een bepaalde dag.  
 
Inschrijven kan t/m donderdag 3 november. Daarna wordt deze automatisch gesloten en 
kun je je niet meer inschrijven. 
 

- De kijkochtenden zijn van 8.30-10.15. Je bent dus 1,5 uur welkom om te komen 
kijken. (het tijdstip van inschrijven in Parro kan genegeerd worden)  

- Op maandag kan het zijn dat, i.v.m. de gymles, het tijdstip anders is.   
- 1 ouder per kind.  
- Heb je coronaklachten dan blijf je thuis! 
- In de pauze is er tijd om met je kind dingen te bekijken.  



   

 
Gezocht: een vrijwillige conciërge 
Zoals jullie weten is Paul al jarenlang een zeer gewaardeerde vrijwilliger op onze school. Hij 
staat altijd klaar voor de school en neemt ons met verschillende hand- en spandiensten 
ontzettend veel werk uit handen. Daar zijn we enorm blij mee. Gelukkig wil hij in het 
komende schooljaar zijn werkzaamheden nog steeds uitvoeren. Maar Paul heeft aangegeven 
dat hij dit graag samen met iemand anders zou willen doen. Op deze manier kan hij in de 
toekomst zijn vrijwilligerswerk iets afbouwen en heeft hij de gelegenheid om mogelijk 
iemand anders in te werken.  
Daarom zijn we op De Sterrenboog op zoek naar een tweede conciërge, die voor een 
vrijwilligersvergoeding op onze school wil werken.  
Ben je iemand of ken je iemand die enthousiast wordt van onze gezellige, mooie school, 
waar fijne collega’s, enthousiaste kinderen en betrokken ouders enorm waarderen wat je 
doet?   
Houd je van afwisselende, lichte werkzaamheden en flexibele werktijden? 
Hoor je graag bij een gezellig team? 
 
Dan maken we graag kennis met jou? Neem contact op met Ingrid Papen of Judith Vrielink: 

directie@desterrenboog.nl  tel. 0544-481543.  

We nodigen je dan graag uit voor een kopje koffie en een kennismakingsgesprek, waarin we 
samen afstemmen wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

Jij en ik groep 4 

Na de herfstvakantie start ons nieuwe thema van Alles-in-1: Jij en ik! Dit thema gaat over 

verschillende culturen. We leren over eten & drinken, muziek & dans, wonen & spelen en 

kleding & feest.  

Week 1 start met het luisteren naar een voorleesverhaal waarin de kinderen kennismaken 

met groep 4 van basisschool De Fontein. De kinderen uit deze groep zijn allemaal 

verschillend. Elk kind vertelt iets bijzonders over zichzelf (geloof, eten, hobby). In een 

vertelkring willen wij de kinderen van groep 4 van de Sterrenboog ook iets over zichzelf laten 

vertellen. Daarbij mogen de kinderen een foto meenemen.  

Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 

 
Invallerstekort 
We merken steeds vaker dat niet alle vervangingsverzoeken ingevuld worden omdat alle 
invalleerkrachten van de pool ingezet zijn. De afgelopen periode hebben we te maken gehad 
met 5 leerkrachten met corona. We hebben mede door inzet van ons eigen 
leerkrachtenteam alle groepen kunnen bemannen.   
We doen ons uiterste best om intern te kijken naar mogelijkheden en zullen in ieder geval op 
de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht de desbetreffende groep opvangen.  
We hopen dat we het kunnen voorkomen, maar in het uiterste geval, ontkomen we er niet 
aan om een groep naar huis te sturen.    

 

mailto:directie@desterrenboog.nl


   

Nieuws vanuit de MR 

Maandag 3 oktober heeft de MR (medezeggenschapsraad) haar eerste vergadering van dit 

schooljaar gehad. We hebben samen weer allerlei zaken besproken, zoals het bezoek van 

het auditteam aan onze school, het bekijken van de analyse van de Cito-toetsen, de 

ouderbijdrage, veiligheid rondom school en nog meerdere zaken.  

Ook betekent een nieuw schooljaar dat we ons werkplan up-to-date maken en dat we ons 

huishoudelijk reglement weer even onder de loep nemen. 

Na de volgende vergadering zullen we ons voorstellen in het SBN en vertellen wat onze rol 

binnen de school is. 

Lijkt het je leuk en interessant om de volgende vergadering (21 november) bij te wonen, laat 

ons dit dan weten via een mailtje naar mr@desterrenboog.nl . Je bent van harte welkom! 

 

Notulen MR 23 juni  

De notulen van de MR vergadering van 23 juni kun je vinden op:  

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

 

Verkeersveiligheid rondom school en op de fiets 
De scholen zijn alweer even begonnen en we willen jullie vragen extra alert te zijn op de 
verkeersveiligheid rondom de school.  
 
Tijdens de fietskeuring zijn bijna alle fietsen goedgekeurd! Heel fijn dat jullie hier als ouders 
zo goed op letten en dat de fietsen weer voldoen aan de veiligheid.  
 
Het verzoek is zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen i.v.m. het aantal 
beperkte parkeerplaatsen op het Mariaplein (zeker tijdens de wekelijkse markt).  
Daarbij is ook de herfst begonnen. ’s Ochtends wordt het later licht, waardoor de kinderen 
minder zichtbaar kunnen zijn. Het dragen van een veiligheidshesje en de fietslampen aan zijn 
hierbij zeer belangrijk!  
Zorg dat uw kind zichtbaar is en veilig naar school kan fietsen. 
We hopen op jullie begrip en medewerking.   
___________________________________________________________________________ 
 

Opbrengst Jantje Beton actie bekend 

De Sterrenboog heeft afgelopen schooljaar meegedaan met de Jantje-Betonactie. Er zijn 70 

kinderen op pad geweest en in totaal zijn er 580 lootjes verkocht. De opbrengst was in totaal 

€1.740,00 waarvan voor de Sterrenboog: € 870,00 

Dit is een fantastisch bedrag en we gaan in overleg met elkaar waarvoor we dit het beste 

kunnen inzetten, zodat het voor de kinderen van onze school een meerwaarde zal zijn. 

Kinderen en lotenkopers enorm bedankt! 
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Voorstellen stagiaire groep 7 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Annamarie Hesselink, ik ben 26 jaar en ik zit in het 
eerste jaar van de Pabo in Enschede. Op dit moment ben ik 
woonachtig in Aalten, daar woon ik bij mijn moeder in. In het 
weekend, of als ik er tijd voor heb werk ik bij Van Hoorne 
Entertainment in Groot-Ammers (bij Dordrecht in de buurt haha) 
daar zit een leuk themapark genaamd Avonturenboerderij en 
daar werk ik. Ook werk ik bij een kledingwinkel en ben ik 
vrijwilliger bij een voetbalclub. Naast al het werk heb ik ook nog 
genoeg tijd over om met vrienden er op uit te gaan en mijn 
hobby's te kunnen uitvoeren. Ik ben graag bezig met mijn 
creatieve brein, dus ik teken, schilder, maak kaarten, houd een 
creatief dagboek bij en bezoek ik graag het theater. 
Vanaf heden ben ik een stagiaire in groep 7 en ik heb er 
ontzettend veel zin in! 

Wie weet, tot snel. 
 
Met vriendelijk groet, 
Annamarie Hesselink 
 

 

Data op een rij 

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.  

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 3 november. 

 

Bijlage: 
- Start seizoen Sjors Sportief 



   

 


