NIEUWSBRIEF september 2018
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019

Kalender september
11/9 eerste ouderraadvergadering
12/9 t/m 14/9 schoolkamp groep 8
17/9 en 20/9 10 minutengesprekken ( alleen voor ouders)
25/9 algemene ouderavond voor ouders en leerlingen
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2: Mila Huss - Milan van Holland – Bjorn Nap – Romy Nap
Groep 3 : Sven Hoogeveen
Groep 4: Juana Kooij
Groep 6: Thijs Hoogeveen
We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school!

Algemene informatie
Op 25 september is er een algemene informatie avond. We nodigen hierbij alle ouders uit om
met hun zoon/dochter naar school te komen voor een rondleiding. We gaan het net als vorig
jaar doen. De school is open van 17.30 tot 19.30 uur. Ergens binnen die tijd kunt u met uw
zoon/dochter naar school komen en zal uw eigen kind(eren) u een rondleiding geven over
wat zij doen en leren op school. De leerkrachten zullen dit natuurlijk
oefenen in de klas. Daarnaast is de leerkracht aanwezig om wat aan
te vragen. U ontvangt een informatiefolder van de groep van uw
kind(eren).
Voor de ouders van groep 8 is de informatie avond anders, omdat
daar veel specifieke onderwerpen besproken worden, zoals de
overgang naar het voortgezet onderwijs.
De ouders van groep 8 zijn welkom ( zonder zoon/dochter) om 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.

Fruitdag
Net zoals de vorige jaren hebben we op De Sterappel op woensdag onze fruitdag. Dat
betekent dat alle leerlingen als pauzehap fruit/groente bij zich hebben. Denkt u er weer even
aan?

Bag2school
Er kan weer kleding ingeleverd worden voor Bag2school. De definitieve ophaaldatum is nog
niet bekend maar de kleding kan alvast in zakken op het podium gelegd worden.
Inloop
Elke laatste woensdag van de maand kunt u met uw kind samen om 12.30 u in de klas
kijken naar alle schriften, werkjes, enz.
Onderwijs
We zijn dit jaar gestart met zeven groepen. De groep 1/2 heeft al best veel leerlingen en er
zullen er de komende maanden ook nog wat bij komen. Dat is voor ons erg fijn! We zullen
dan in januari de tweede kleutergroep gaan starten.
Ook zijn we blij te kunnen melden dat we weer een beweegteam hebben op school. Dit keer
drie studenten van de CIOS opleiding in Arnhem. De studenten geven elke maandag
gymlessen aan de groepen 3 t/m 8. Daarnaast maken zij beleid voor meer beweging en
gezondheid.Zij worden begeleid door Gerbert van Bemmel van sportschool Juliën

Personeel
We zijn blij dat we een aantal nieuwe collega’s op school hebben. Juf Annie van den Brink is
gestart in groep 6. In groep 5 is juf Stephanie naast meester Hans gestart en in groep 1/2/3
is juf Gerianne Janssen als onderwijsassistente vijf ochtenden per week werkzaam.
In de bovenbouw is meester Peter Vromans als onderwijsassistent gestart om op het
Leerplein leerlingen te begeleiden. We wensen alle collega’s veel plezier op De Sterappel.
We wensen iedereen een fijn schooljaar en we hopen u allemaal snel te mogen
begroeten. Namens het team,
Gerrie Amperse - 0610749187
Anneke Smits - 0636267708

