NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
DE STERAPPEL
Schooljaar 2018-2019

KALENDER
7 januari
15 januari
28 januari
29 januari

eerste schooldag in 2019
show Mad Science op school
GGD ‘s morgens spreekuur op school
MR cluster Buren Oost vergadering ‘s avonds op De Regenboog

Beste ouders, wij wensen iedereen een goed en gezond 2019!
En willen iedereen nog bedanken voor alle hulp bij het
sinterklaasfeest en het Kerstfeest!

Nieuwe leerlingen
Jord van Haaren in groep 1/2
We wensen hem veel plezier op onze school.

1

Algemene informatie
U begrijpt dat na het aangekondigde vertrek van Anneke Smits we met elkaar aan de slag
moeten om te bespreken hoe het er na 1 februari uit gaat zien qua management van de 3
scholen. De leerkrachten en de leden van de medezeggenschapsraden zullen zsm
uitnodigingen ontvangen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
We houden u op de hoogte.
Oproep!!
In de MR van school zitten op dit moment drie ouders en drie leerkrachten. Twee ouders
nemen dit schooljaar afscheid van de MR, omdat hun zittingstermijn (4 jaar) voorbij is. We
zijn dus op zoek naar 2 nieuwe ouders voor in de MR in het nieuwe schooljaar 2019-2020.
Lijkt het u interessant om een aantal keer per jaar mee te praten en denken over goed
onderwijs voor uw kind(eren), geeft u zich dan op om deel te nemen aan de MR.
Voor informatie of om u op te geven kunt u terecht bij juf Bettine en juf Esther.
De komende maanden kunt u ook een keer aanschuiven bij een vergadering van de MR, om
te bekijken of het wat voor u is.
Mochten er meerdere ouders interesse hebben, dan volgt er een stemming.

Super trots op onze kleine Simba.
We hebben het al eerder genoemd, maar onze leerling uit groep 6, Jasthin Veldhuizen,
speelt de rol van kleine Simba in The Lion King. In de kerstvakantie zijn we met een aantal
collega’s gaan kijken en wat was het prachtig en wat speelt Jasthin dit goed!
We zijn super trots op hem en vinden het geweldig om dit mee te mogen maken.
Er zijn ook al een aantal kinderen van school met hun ouders gaan kijken. Echt heel leuk
voor Jasthin, deze belangstelling.
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Danslessen voor alle kinderen
In december hebben alle kinderen op school dansles gekregen van Karlijn Maier. Zij heeft in
Ingen haar eigen dansstudio 91 geopend en gaat starten met lessen in allerlei verschillende
dansstijlen, zoals klassiek ballet, moderne dans, musical dans, jazz. Voor wie interesse
heeft, op de Facebook pagina van Dansstudio 91 en van onze school is informatie te vinden
over openingstijden en lessen.

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.

Onderwijs
Inspectie bezoek
Op donderdag 20 december is de school bezocht door de onderwijs inspectie. Nadat de
inspecteur gesproken had met de directie en verschillende groepen had bezocht is er een
gesprek geweest met hem en het gehele team. In de terugkoppeling van de inspecteur was
hij zeer positief. Hij zag dat er in de school een goede basis lag, waarvanuit iedereen werkt.
Hij zag ook mooie en goede ontwikkelingen in de school, om leerlingen meer eigenaarschap
te geven over hun eigen leerproces.
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Het was een prettig bezoek en erg fijn om te horen dat we met de school aan de goede
dingen werken en blijven ontwikkelen.

Wereldoriëntatie , nieuwe methode
De nieuwe materialen/kasten voor de wereldoriëntatie methode Leskracht worden op 7
januari geleverd. We zien er naar uit om ermee aan het werk te gaan. Op woensdag 30
januari gaan de teams aan de slag om het eerste thema voor te bereiden en dan kunnen we
starten!

Personeel
Een tweede kleutergroep
Vanaf 7 januari start er een tweede kleutergroep. Juf Stephanie Kersten zal in deze groep
de hele week werken. In de andere kleutergroep blijven juf Bettine Huibers en juf Johanneke
Schuurman werken. Groep 3 zal verder gaan, zonder de groep 2 leerlingen. Juf Esther
Zaaijer en juf Margreet Dam blijven werken in groep 3.
Juf Patricia van Tintelen komt terug van haar zwangerschapsverlof en gaat naast meester
Hans Deenen in groep 5 werken op maandag, dinsdag en woensdag.
We wensen iedereen een fijne tijd!

Gerrie Amperse - 0610749187
Anneke Smits - 0636267708
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