NIEUWSBRIEF oktober 2018
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019

Kalender oktober
Woensdag 3 oktober Start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober Dag van de leraar
Vrijdag 12 oktober Markt boeken verkopen
Dinsdag 15 oktober Schoolverpleegkundige GGD
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober Herfstvakantie
Maandag 29 oktober Studiedag, leerlingen vrij

Nieuwe leerlingen
Tom van Os in groep ½
We wensen je een fijne tijd op onze school!

Algemene informatie
We zijn nog op zoek naar nieuwe ouders v oor in de ouderraad...lijkt het u leuk om mee te
denken en te helpen bij het organiseren van feesten en andere leuke activiteiten voor uw
kind(eren)?
We zoeken ook nog ouders voor het luizen pluizen. Dit kost u maar een klein uurtje na elke
vakantie...Wie komt ons helpen?
Geeft u zich dan op bij anneke.smits@basisburen.nl
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Denkt u er nog aan, dat u tot 19 oktober oude kleding, schoenen, knuffels, gordijnen enz. kan
inleveren op school, voor Bag2school. De plastic zakken mogen op het podium verzameld
worden.
Afspraken rondom uitnodigingen en kaarten
We zien vaak dat kinderen andere klasgenootjes uitnodigen voor hun kinderfeestje, elkaar
kerstkaarten geven, etc. De meeste kinderen worden geregeld uitgenodigd of ontvangen een
kaart. We vinden het heel fijn om te zien dat onze leerlingen graag met andere kinderen van
school spelen en betrokken zijn met elkaar.
Echter merken we ook dat het uitdelen van kaarten op school veel onrust geeft, en gebeurt
het helaas ook wel eens dat er een kind in de klas zit wat zelden of nooit iets krijgt. We
kunnen ons voorstellen dat dit heel vervelend voelt.
Daarom hebben we op De Sterappel de afspraak dat kaarten en uitnodigingen buiten het
schoolterrein uitgedeeld mogen worden. We willen u vragen hier rekening mee te houden.

Onderwijs
Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het Kinderboekenweek met als thema vriendschap: Kom erbij!
We gaan op school extra veel aandacht besteden aan zelf lezen, voorlezen, verschillende
boeken en we leggen uit welke prijzen er gegeven worden (griffels en penselen).Er is ook elk
jaar een Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen ‘Kom erbij’.
Voor meer informatie is het leuk om samen met uw kind(eren) de site te bekijken van
www.kinderboekweek.nl
We sluiten de week af met een boekenmarkt.
De markt is op vrijdag 12 oktober:
Bij goed weer doen we dat buiten op het grote plein, bij slecht weer worden de boeken
gewoon in de eigen klas verkocht. Broer en zus mogen hun boeken wel in één klas, of op
één kleedje verkopen. Dit moet dan wel even in overleg met de leerkracht zodat iedereen
daarvan op de hoogte is.
De kinderen van groep 1 tm.4 verkopen hun boeken onder begeleiding van ouders, ouder
broertje of zusje. Het kan zijn dat sommige ouders verhinderd zijn, maar dat de kinderen toch
graag boeken verkopen. In dat geval mogen ze dan toch verkopen zonder begeleiding en
met hulp van de leerkrachten. De kinderen van groep 1/2 worden door de ouders in de klas
opgehaald om naar de markt te gaan.
Bent u die dag verhinderd, geef het dan even aan de leerkracht door.
De boekenmarkt begint om 12.00 uur en duurt tot 12.30 uur (uitloop 13.00).
De kinderen die boeken willen verkopen kunnen vrijdag 13 oktober een kleedje meebrengen
en de boeken die ze willen verkopen moeten geprijsd zijn.
Maximale prijs is 1 euro !
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Personeel
We zijn heel blij te kunnen melden dat juf Patricia en haar partner Daan op 6 september een
zoon hebben gekregen. Gelukkig maken moeder, vader en Naud het goed!!

Namens het team
Gerrie Amperse - 0610749187
Anneke Smits - 0636267708
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