NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018
DE STERAPPEL
Schooljaar 2018-2019

KALENDER
5 dec
19 dec
20 dec
21 dec

Sinterklaasfeest op school
Kerstviering op school (van 17-19 uur)
inspectiebezoek op De Sterappel
12 uur start van de Kerstvakantie t/m 4 januari 2019

Nieuwe leerlingen
Deze maand zijn er geen nieuwe leerlingen
begonnen op onze school

Algemene informatie
Sinterklaas op school
Op 5 december is het dan zover, Sinterklaas komt een bezoek brengen aan onze school.
We openen die dag op het grote schoolplein met alle kinderen en leerkrachten met een
spectaculaire opening!! We verwachten dat Sint en zijn Pieten rond 08.45 uur op het
schoolplein aankomen. Ook de kinderen van de kinderopvang van de SKLM zijn hierbij
aanwezig. We hopen dat veel ouders op het schoolplein komen kijken en samen met ons
Sint toezingen!
Daarna gaat Sinterklaas naar binnen om alle groepen een bezoekje te brengen, ook de
groepen van de SKLM.
Sinterklaas en zijn Pieten nemen om 12.30 uur afscheid van alle kinderen!
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben thuis een surprise gemaakt, deze mogen zij
voor schooltijd, vanaf 08.15 uur binnen in de klas neer gaan zetten, daarna mogen zij weer
naar buiten.
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Kerstviering op school
Op woensdag 19 december is er een kerstviering op onze school. ‘s Morgens is er
gewoon les in alle groepen.
‘s middags zijn de leerlingen vrij en gaan de leerkrachten en ouders van de
ouderraad de school in orde maken voor de kerstviering.
Om 17.00 uur zijn alle leerlingen dan weer welkom in hun eigen groep, natuurlijk mag je er
op je kerstbest uitzien!
Er komt nog een aparte brief van de kerstcommissie met het programma van die avond. Wel
kunnen we u alvast melden dat de avond om 19. 00 uur afgesloten wordt.
We wensen iedereen een fijne en sfeervolle kerstviering toe.
 anslessen voor alle kinderen
D
Voor alle kinderen is er in de maand december een extra aanbod danslessen. Deze worden
verzorgd door een dansdocent, waarbij we hopen op deze manier dansen onder de
aandacht te krijgen van de leerlingen. Dansen is leuk, het is fijn om te bewegen op muziek,
het is gezond en veel kinderen dansen graag. Het dansaanbod in de gemeente Buren is niet
zo groot, vandaar dat wij proberen in samenwerking met sportschool Juliën, dansen extra
aandacht te geven. We geven de danslessen onder schooltijd.
Daarna gaan we dat dit dansaanbod in de naschoolse activiteiten terug zien, zodat
leerlingen daar aan mee kunnen doen.
Kennis maken met techniek bij Mad Science

Op dinsdag 15 januari komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire
sciencedemonstratie op onze basisschool verzorgen. Dit is onder schooltijd.
Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse
wetenschap en techniekcursus.
Zij worden vanaf 20-2-2019 iedere woensdag, vier weken lang, meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper.
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde.
Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP!
Inschrijven kan t/m 30-1-2019 en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier.
Kosten € 49,50 per kind.
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Onderwijs
Inspectie bezoek
Op 20 december krijgt onze school bezoek van de inspecteur van het onderwijs. Dit bezoek
staat in het kader van een landelijk onderzoek naar didactisch handelen van de
leerkrachten. De inspecteur start de ochtend met een gesprek met de directie, daarna zal hij
een bezoek brengen aan een aantal groepen en kijken naar onze werkwijze. Tussen de
middag is er een gesprek met de inspecteur en het team, over zijn bevindingen. Het is geen
beoordeling, maar voor de school wel een mooie kans om terug te krijgen waar we goed in
zijn en wat er nog beter moet of kan.
We laten u in de volgende nieuwsbrief weten hoe dit bezoek verlopen is.

Personeel
Vanaf januari start een tweede kleutergroep
In januari gaan we met een tweede kleutergroep van start. Juf Stephanie Kersten zal de juf
worden van groep 1/2A, juf Bettine Huibers met juf Johanneke Schuurman van groep 1/2B.
Juf Patricia van Tintelen komt na haar zwangerschapsverlof in januari terug en gaat in groep
5 werken met meester Hans. Juf Patricia op maandag, dinsdag en woensdag, meester Hans
op donderdag en vrijdag.
Juf Gerianne Janssen, die als onderwijsassistente heeft gewerkt in de groepen 1/2/3, zal
vanaf januari ingezet worden op een andere school als onderwijsassistent.
We bedanken juf Gerianne voor haar hulp en inzet van de afgelopen maanden!

Gerrie Amperse - 0610749187
Anneke Smits - 0636267708
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