
   

Sterrenboognieuws 3 november 2022 

 

Draaiboek corona  

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het 

sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en 

scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs 

veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een 

scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan 

ook ruimte voor maatwerk. In de bijlage staat het draaiboek Covid-19 van de Sterrenboog.  

Deze is afgestemd en goedgekeurd door de MR.  

In fase 4  gaat de helft van de leerlingen beurtelings naar school. Dit betekent dat ene dag 

groep 1/2 A, groep 3, groep 5/6 en groep 8 naar school gaan. De andere groep 1/2 B, groep 4 

en groep 7. De ene week gaat de groep drie dagen naar school  (maandag, woensdag en 

vrijdag) en de andere week twee dagen (dinsdag en donderdag).  

De gehele groep wordt opgesplitst in twee groepen waarbij er les wordt gegeven door de 

eigen leerkracht vanuit twee verschillende lokalen. Op de dagen dat de leerlingen niet op 

school zijn werken zij zelfstandig aan de opdrachten die ze mee hebben gekregen van de 

leerkracht. Er wordt op deze dagen geen online lesgegeven. 

 

Op dit moment geeft de coronathermometer aan dat we in fase 2 zitten.  

 

 

Facultatieve gesprekken en adviesgesprekken groep 8 
Groep 1 t/m 7 
In de week van 28 november staan de facultatieve tienminutengesprekken voor de groepen 
1 t/m 7 gepland. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 16.30.  

De facultatieve gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn bedoeld om je de mogelijkheid te 

geven om in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht je 

uitnodigt voor een gesprek.  



   

Wil je het voor maandag 21 november bij de leerkracht aangeven als je een gesprek wenst. 

Mocht je één van de middagen echt niet kunnen dan kun je dat ook aangeven. Samen met 

de leerkracht bepaal je of het wenselijk is of het kind ook aanwezig is bij het gesprek.  

Groep 8 

Alle leerlingen worden voor een tienminutengesprek uitgenodigd. In het gesprek komt het 

voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs aan bod. De gesprekken zijn maandag t/m 

vrijdag van 15.00 tot 16.30. Hiervoor kun je je inschrijven via de parro app. 

 
Herinnering ouderbijdrage voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

In een vorig SBN  heeft een stuk gestaan over de ouderbijdrage voor de tussen schoolse 

opvang ( TSO).  

We missen nog een groot aantal gezinnen die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald. Bij 

deze een herinnering.  

Het eerste termijn is verstreken en daarom willen we jullie vragen om het bedrag van  

€ 22,50 per kind voor 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.  

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  

 
Fenn is geboren! 
Vorige week donderdag is de baby van Juf Anouk en Boet geboren. Wij feliciteren Anouk en 
Boet van harte met de geboorte van hun zoon Fenn. We wensen hen heel veel geluk, 
gezondheid en gezelligheid met elkaar.  
 

 
 



   

Nieuwe collega  
Door het vertrek van Annemiek zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe collega voor groep 
4. Deze hebben wij gevonden en  Marjan zal per 1 januari starten. Ze stelt zich vast aan jullie 
voor. Marjan, heel veel plezier en succes bij ons op school! 
 

Mijn naam is Marjan van Harselaar en ik woon met mijn man en 3 

kinderen in Lochem. Sinds enkele jaren werk ik in het onderwijs. 

Voordat ik met de verkorte deeltijd Pabo begon, heb ik een 

commerciële studie afgerond en ben ik in diverse branches 

werkzaam geweest. Wat ik zo mooi vind aan het werken binnen 

het onderwijs, is dat ik de kinderen iedere dag kleine en grote 

stappen zie maken. Ik kan dan ook echt genieten van het voor de 

groep staan. 
 

In mijn vrije tijd loop ik graag hard en wandelen we veel met onze 

hond. Vanaf 1 januari sta ik 3 dagen per week voor groep 4. 

Ik heb er nu al zin in! 

 
Inhoud van de studiedag op 3 november  

Donderdag 1 november heeft het team een studiedag gehad waar de leerkrachten zelf 

inhoud hebben gegeven aan deze dag. De volgende grote onderdelen zijn aanbod gekomen.  

In september heeft er een audit plaatsgevonden op de Sterrenboog. Op deze studiedag 

hebben we vanuit het auditverslag gekeken waar we trots op zijn en waar nog kansen liggen 

voor de Sterrenboog. Op het onderdeel afstemming in de instructie hebben we verder 

ingezoomd.  

We hebben de ambities voor de komende jaren voor de Sterrenboog besproken t.a.v. 

wetenschap en techniek onderwijs.  Hierbij hebben we eerst gekeken met het team naar 

onze beginsituatie. Wat doen we nu al aan wetenschap en techniek en wat willen we 

toevoegen aan dit aanbod om aan te sluiten bij de kerndoelen.  

De visie op leesonderwijs in de onderbouw heeft meer richting gekregen door ons te 

verdiepen in de literatuur en door onze eigen visies meer op elkaar af te stemmen.  

Bij het onderdeel procesgerichte didactiek hebben we met elkaar gekeken naar een nieuwe 

manier van aanpak bij de culturele vakken en invulling gegeven aan het 4 jarige traject wat 

vanuit Culturije begeleid wordt. 

 

Project  Europa       Alles in 1 groep 5 t/m 8 

 

Afsluiting met ouders en belangstellenden 

Op maandag 7 november beginnen we met het thema Europa. Op dinsdag- en vrijdagmiddag 

gaan we groepsdoorbrekend werken. De leerlingen gaan in groepjes een mooie rondreis 

door Europa samenstellen.  

Op vrijdagmiddag 9 december (13.30-14.15) zijn ouders en andere belangstellenden 



   

welkom om een bezoek te brengen aan onze vakantiebeurs. Doe nieuwe vakantie-inspiratie 

op en laat je informeren voor een komende reis!  

 
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, alles komt samen in dit project. Dat is juist het mooie 
van Alles in 1. Met filmpjes, doe-opdrachten, mooie verhalen en liedjes onthouden we alles 
veel beter. Woorden leren spellen, begrijpend lezen of topografie, het is allemaal leuk leren. 
We dwalen door Europa alsof het niets is. Van het koudste puntje in het noorden tot de 
zonnige stranden aan de Middellandse Zee. Veel landen werken samen in de Europese Unie. 
Zo’n unie is uniek in de wereld. De hoofdsteden zijn stuk voor stuk pronkstukken. We kijken er 
onze ogen uit. 
 
Week 1  Europa Algemeen en Noord-Europa 
 

 
De film gaat over de euro en criminelen die valse euro’s maken. Europol 
(Europese politie) maakt jacht op deze valsemunters. Natuurlijk 
verkennen we Europa ook op de kaart. Het is groter dan Australië, maar 
kleiner dan de overige werelddelen. Toch telt Europa maar liefst 45 

landen, waarvan Frankrijk en Duitsland de grootste zijn. Alle 
landen en hoofdsteden leren is best een klus. We oefenen 
op verschillende manieren, dus vervelen doet het niet gauw. 
We bekijken Zweden, Noorwegen met zijn fjorden, 
Denemarken. Finland met zijn bossen en meren lijkt wel een 
sprookjesland. Daar past onze tekenopdracht mooi bij:  
‘Scandinavisch landschap met trollen’. Het verhaal gaat over 
Vikingen die duizend jaar terug hier kwamen plunderen. Er was altijd veel oorlog in Europa. 
Maar gelukkig is er sinds de komst van EU vrede.  
 

Week 2  West-Europa 
Schotland, Engeland en Wales noemen we samen Groot-Brittannië. 
Met Noord-Ierland erbij heet het United Kingdom (UK). Ingewikkeld? 
Nee hoor. In de film krijgen we het precies uitgelegd. 
Londen, mooie stad met die grappige bussen, taxi’s en bobby’s. Ook 
Parijs is heel apart met de Eiffeltoren, rijke musea en de Notre Dame. 
Frankrijk is groot. Geen punt. Want met zo’n supertrein als de Thalys 
gaat reizen snel. Ook bekijken we Brussel, hoofdstad van België en 
eigenlijk ook van Europa. Weten jullie wat een pintje is of een 
frietkot? Minder leuk is de taalstrijd tussen de Vlamingen en de 
Walen. De Alpen zijn indrukwekkend, met eeuwige sneeuw op de 

hoogste bergtoppen. Spain, Austria, Germany, France, de landennamen leren we ook in het 
Engels.  
 
week 3   Zuid- Europa 



   

Een woestijn in Spanje? Jazeker, de film laat zien dat het ‘s zomers heet en droog is in het 
Spaanse binnenland. Aan de Middellandse Zee liggen de belangrijke vakantielanden van 
Europa. Veel toeristen gaan erheen voor het prettige klimaat en de dingen die er te zien zijn. 
Houden jullie ook van die oude stadjes, kerken en tempels? Portugal, 
Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië, Griekenland, het kan niet op met die mooie 
stranden. In Rome, eens het centrum van het Romeinse rijk, ligt een apart 
landje: het Vaticaan.  Al ontdekt waar het euro-teken (€) vandaan komt? En 
de naam Europa? 
Het gedicht ‘Gondeleine’ gaat over, we raden het al, gondel varen in 
Venetië.  
 
Week 4  Oost-Europa en de Balkan 

Tom woont in Moskou, de hoofdstad van Rusland. In de film vertelt hij 
over zijn land en laat ons mooie dingen zien. Prachtig, die Russisch 
orthodoxe kerken. De winters duren lang in Rusland. Leuk voor wie 
van sleeën of snowboarden houdt. Het land is enorm groot, het loopt 
helemaal tot China door. Daar is het 9 uur later dan in Moskou. De 
treinreis erheen duurt dagen. Vroeger was Rusland de baas in veel 
landen in Oost-Europa. Maar na 1990 niet meer. De Balkan telt nu 
meer landen dan vroeger. Sommige landen zijn in tweeën gesplist, 
omdat er steeds oorlog was tussen mensen van hetzelfde land.  
Voor wie van sterke verhalen houdt: lees vooral ‘De reis van Baron van 
Münchhausen naar Sint Petersburg’.  

 

Week 5  Centraal-Europa 
Houden jullie van paprika? In Hongarije lusten ze er wel pap 
van. Dat is dan ook het land van de paprika. Leuke film! We 
leren ook veel van de computerclips. Bijvoorbeeld over 
lawines en over de rivier de Donau die Boedapest verdeelt 
in Boeda en Pest.  
Jerzy reist met zijn ouders door Midden-Europa. Zijn 
vakantiedagboek staat in ons boek. Bedankt Jerzy, voor je 
verhalen over autofabrieken in Duitsland, over Warschau in 
Polen en het Balatonmeer in Hongarije. Spannend is het 
verhaal over de Zwitserse held Wilhelm Tell.  
 
 

Notulen MR vergadering 3 oktober 
Klik hier om de notulen van de MR vergadering van 3 oktober te openen.  
 
 

 

Inloopspreekuur  jeugdverpleegkundige Maria Krabbenborg 

https://desterrenboog.nl/wp-content/uploads/2022/11/Notulen-MR-03-10-2022-definitief.docx


   

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, 
psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid.  
Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test 
helpt 
zij u graag.     
 
Woensdag 9  november  van 8.15 tot 9.00 op de Sterrenboog    
 
Heeft u een vraag of advies nodig over u kind dan kunt u ook haar op onderstaan manier 
bereiken 
Mailen:   m.krabbenborg@ggdnog.nl    Tel: 0884433206   WhatsApp: 0625644217  
 
 

Mededeling bibliotheek 
Graag wil ik jullie en de ouders van jullie leerlingen attenderen op een gratis workshop over 
educatieve apps voor kinderen. 
Op 8 november in de bibliotheek in Lichtenvoorde 
en op 9 november in de bibliotheek in Eibergen, 
van 19.00 tot 20.00 uur. 
  
Voor veel kinderen is het spelen van spelletjes op tablet of telefoon een dagelijks tijdverdrijf. 
Als ouder of opvoeder wil je waarschijnlijk graag dat je kind hier ook iets van opsteekt. 
In deze workshop gaan we samen op zoek naar de apps waar je kind plezier aan beleeft, 
maar waar het ook iets van leert: apps die passen bij de leeftijd van je kind, apps die de 
wereld van je kind verrijken én apps die je kind aanzetten tot actie en creativiteit. 
Geschikt voor ouders en opvoeders van kinderen van 4 tot 12 jaar. 
  
Aanmelden kan via deze links: 
8 november, Lichtenvoorde: https://oostachterhoek.op-shop.nl/14341/digitheek/08-11-
2022 
9 november, Eibergen: https://oostachterhoek.op-shop.nl/14342/digitheek/09-11-2022 
  
Deze workshop is onderdeel van de Digitheek. 
In de Digitheek kun je korte workshops volgen over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg 
over een fietsapp tot het maken van moodboards, van apps om namen van planten en 
dieren te ontdekken tot 3D printen. Alle workshops zijn gratis en worden gegeven door 
medewerkers van je eigen Bibliotheek. Laagdrempelig dus en iedereen kan en mag 
deelnemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rianne van Eijnatten, Consulent Educatie Jeugd 
de Bibliotheek Oost-Achterhoek 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 
p.a. De Leest 2, 7131 LH  Lichtenvoorde 
088-0062929, 06-51009867 
www.oostachterhoek.nl 

mailto:m.krabbenborg@ggdnog
https://oostachterhoek.op-shop.nl/14341/digitheek/08-11-2022
https://oostachterhoek.op-shop.nl/14341/digitheek/08-11-2022
https://oostachterhoek.op-shop.nl/14342/digitheek/09-11-2022
http://www.oostachterhoek.nl/


   

 
 
                                                                                                         
 

Data op een rij 

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.  

25 nov: Pietengym 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 

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 17 november.  

 

Bijlage: 

• Sint Maartenviering en lampion optocht op vrijdag 11 november 

• Corona draaiboek Sterrenboog  

• Sinterklaas in Beltrum  

• Majorette in Haarlo  
 

 


