NIEUWSBRIEF maart 2019
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019
Kalender
ma 4 maart
wo 6+vr 8 maart
vr 15 maart
wo 20 maart

weer naar school - GGD schoolarts aanwezig
13.00-15.00 u opruim middagen.
Heeft u zin om te helpen, geef u dan op bij de leerkracht.
landelijke stakingsdag
Grote Taaldag

Nieuwe leerlingen
Bram van Blijderveen wordt op 10 maart 4 jaar en komt dan
écht bij ons op school. Welkom!

Algemene informatie
Stakingsdag vrijdag 15 maart
Na goed overleg hebben de leerkrachten van De Sterappel besloten om vrijdag 15 maart
mee te doen aan de landelijke onderwijs stakingsdag. Dat houdt in dat alle leerlingen vrij zijn.
In een extra bijlage vindt u een schrijven van onze directeur bestuurder hierover.

Koningsspelen
Dit jaar vallen de Koningsspelen al op vrijdag 12 april. De groepen 6/7/8 hebben een
sportprogramma op het voetbalveld van Lienden. De groepen 1 t/m 5 worden op De Meent in
Ommeren verwacht waar ze ook ontbijten en daarna kunnen gaan sporten in de zaal of op
het veld. Nadere info volgt.

Onderwijs
Leskracht
In de week van 4 maart gaan het eerste project van start. Als het
eerste project is afgerond met de groepen 5 t/m 8 zullen we u als ouders via de Parro app de
resultaten laten zien.
Grote Taaldag
Op woensdag 20 maart is er op De Sterappel een programma voor alle groepen rondom de
Grote Taaldag. Het thema wordt..... STRIPVERHALEN!
Personeel
groep 5
Meester Hans Deenen heeft op donderdag 21 februari afscheid genomen van groep 5 en
van De Sterappel. Wij bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem succes in zijn verdere
carrière.
Deze week zijn er gesprekken geweest en we zijn erg blij met de volgende oplossing voor
groep 5:
Vanaf donderdag 4 april start juf Rianne Schilders op onze school, een ervaren leerkracht,
zelf woonachtig in Beusichem.
De 4 weken van maart is juf Johanneke bereid gevonden om de donderdagen en de
vrijdagen voor haar rekening te nemen.
We zijn erg blij dat we zo snel op de hoogte kunnen stellen van de leerkrachten voor de
groep.
ziekte Simone ter Sluijsen
Onze intern begeleider Simone is op 1 februari aangereden in de auto waardoor ze nu al een
paar weken niet in staat is geweest om naar school te komen. Gelukkig heeft ze vanuit huis
af en toe telefonisch contact gehad met de leerkrachten en met mij voor overleg. We hopen
dat ze na de vakantie weer in staat is om een aantal uren bij ons op school te werken. Mocht
er meer nodig zijn heb ik oud-collega Erna Koopmans bereid gevonden ons een aantal
woensdagmiddagen te assisteren.

Namens het team,
Gerrie Amperse - 0610749187

