
   

Sterrenboognieuws 17 november 2022 

 
Sinterklaas 
Op zaterdag 12 november is Sinterklaas weer in Nederland aangekomen. Ook in Beltrum is hij al 
feestelijk onthaald! Natuurlijk besteden we ook op school aandacht aan het Sinterklaasfeest. Op 
vrijdag 25 november hebben de groepen 1 t/m 4 een pietenochtend op school met allerlei 
Sinterklaas-activiteiten. Daarnaast mogen ALLE kinderen op dinsdag 29 november hun schoen zetten 
op school. Nu maar hopen dat we deze op woensdag 30 november gevuld weer vinden. Willen jullie 
ervoor zorgen dat alle kinderen op dinsdag 29 november een schoen meenemen naar school? Op 
vrijdag 2 december komt Sinterklaas met zijn pieten langs bij ons op school. De groepen 1 t/m 5(-6) 
krijgen van hem bezoek in de klas. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 neemt Sinterklaas een 
cadeautje mee. Hij heeft het alleen zo druk, dat hij aan de kinderen in groep 5 t/m 8 heeft gevraagd 
om hem te helpen. Zij hebben inmiddels lootjes getrokken en zullen voor een klasgenoot een cadeau 
surprise en gedicht verzorgen.  
 
We hopen op een gezellige Sinterklaastijd met z’n allen!  
 
Schoolzwemmen groep 4  

Vanaf schooljaar 2017 zit schoolzwemmen weer in het aanbod van de Sterrenboog. Team, MR en 

ouderraad vond het destijds belangrijk dat kinderen na het behalen van het zwemdiploma de 

gelegenheid krijgen om hun zwemvaardigheden te onderhouden en te versterken. In groep 4 gaat 

deze groep één keer per twee weken naar het zwembad in Borculo. Hierbij rijden per toerbeurt de 

ouders van de leerlingen van groep 4, omdat busvervoer te hoge kosten met zich mee brengt.  

Dit schooljaar is er meer weerstand in groep 4 tegen het schoolzwemmen door ouders met name 

omdat het rijden op de dinsdag voor ouders lastig is.   

Om te peilen hoe ouders staan t.a.v. het schoolzwemmen (en het daarbij behorende rijden per 

toerbeurt naar het zwembad) is er een enquête uitgegaan naar de huidige ouders van groep 1, 2 en 3  

of er draagvlak is om de komende jaren het schoolzwemmen op de bovenstaande wijze te blijven 

aanbieden aan groep 4.  

Mocht u geen ouder zijn van groep 1, 2 of 3 en toch een mening hebben over het schoolzwemmen 

dan mag u deze mailen naar: directie@desterrenboog.nl  

 
 

Opbrengst kinderpostzegels 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 is bekend: samen hebben we € 9.046.765 opgehaald. 

Een geweldig bedrag waarmee we heel veel kinderen kunnen helpen. En daarvoor willen we groep 7 

heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit niet gelukt! 

 

MR agenda 

Klik hier om de agenda van de MR vergadering van maandag 21 november te openen. 

 

Data op een rij: 

23 nov: studiemiddag leerlingen 12.15 vrij.  

25 nov: Pietenochtend groep 1 t/m 4 

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

29 nov: Schoenzetten groep 1 t/m 8 (schoen mee naar school) 
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2 dec: Sinterklaas 

9 dec: Afsluiting project Europa groep 5 t/m 8  (ouders en andere belangstellenden welkom van 

13.30-14.15) 

21 dec: Leerlingen 12.15 vrij ’s avonds kerstviering. 

23 dec t/m 6 jan: Kerstvakantie 

30 jan t/m 3 febr: Adviesgesprekken groep 8  

2 febr: studiedag lln vrij. 

16 febr: Rapport mee 

17 febr: Carnaval 

20 t/m 24 febr: Voorjaarsvakantie 

 

Het volgende SBN verschijnt op 1 december. 

 
Bijlage: 

- Jumping Achterhoek 


