NIEUWSBRIEF februari 2019
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019
Kalender
vr 1 februari:
Afscheid juf Anneke, 12.00-12.30 uur voor ouders
vr 15 februari:
1e rapport
ma 18 en do 21 februari: 10 minuten gesprekken
vr 22 februari:
leerlingen vrij - leerkrachten studiedag opbrengsten
start voorjaarsvakantie
ma 4 maart:
weer naar school

Nieuwe leerlingen
Groep 1/2: Casper Hoogenboom wordt op 6 februari 4 jaar en komt dan écht bij ons op
school. We wensen hem een fijne tijd op onze school!

Daantje Gennissen is op 31 januari 4 jaar geworden en zij begint op 4 februari.

Algemene informatie
Voorleeskampioen
Faas (gr 8)) is gekozen als voorleeskampioen van De Sterappel. Op woensdagmiddag 6
februari mag hij van 14.15-15.15 uur meedoen aan de voorleeswedstrijd in de bieb van het
Kulturhus in Lienden. Hij mag circa 6 supporters meenemen. Dit gaan we op school
bespreken.U hoort er meer van!
Fruitdag.
De Sterappel heeft al jaren op woensdag ‘fruitdag’. Dat betekent dat alle leerlingen als
pauzehap fruit/groente bij zich hebben. Denkt u er weer even aan? We hebben met het team
afgesproken dat koeken of i.d. niet meer gegeten worden op de woensdag.
Op tijd beginnen
Onze lessen beginnen om 8.30 uur en om 13.00 uur. 8.25 uur en 13.10 uur gaat de bel zodat
we op tijd kunnen beginnen. De laatste tijd komen er weer regelmatig leerlingen te laat op
school. Wilt u hier aub als ouders op letten?

Onderwijs
Cito toetsen:
Als basisschool nemen we bij de leerlingen vanaf groep 3 toetsen af uit de methodes
(rekenen, taal, spelling, enz). Dit gebeurt meestal 1x per maand. Daarnaast maken
we gebruik van de cito toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen die we
afnemen medio januari en eind mei. Hiermee kunnen we als school zien of ons
leerstofaanbod voldoende resultaat oplevert bij onze leerlingen. We bespreken met
elkaar de resultaten nav de analyses die de leerkrachten maken. Ook bespreken we
onze schoolresultaten met de 2 andere teams van ons cluster.
Rapporten:
We vinden het belangrijk dat tijdens de rapportgesprekken de leerlingen vanaf groep
3 meekomen, zodat we met het kind samen kunnen bespreken waar we trots op zijn
en waar we onze zorgen om hebben.
Leskracht
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag 30 januari een training
gevolgd om te kunnen starten met het eerste thema van de nieuwe wereldoriëntatie
methode Leskracht. Een onderzoekende en ontdekkende methode. We hebben er
zin in om aan de slag te gaan met het thema ‘Flora en fauna’.

Kanjertraining
Tijdens de teamvergadering van 24 januari heeft het
team besloten om de Kanjertraining te gaan volgen met
als doel dat onze school volgend jaar Kanjerschool kan
worden. Het is een methode die zich richt op sociaal
functioneren, en de methode besteedt o.a. aandacht
aan ‘met gevoelens van jezelf en de ander weten om te
gaan’, ‘samenwerken’, ‘kritiek durven en kunnen geven
en kritiek weten te ontvangen en er je voordeel mee te
doen’. Daarnaast versterkt het bij de leerlingen het
zelfvertrouwen en zelfrespect. Ook voor de ouders is er een ouderavond om er kennis mee
te maken, maar dat is dan begin volgend schooljaar.

Personeel
Hilbert Mellema, de HU-student die in groep 6 stage loopt, gaat na de voorjaarsvakantie
verder met een stage in groep 4.
We wensen Anneke Smits heel veel succes én plezier in haar nieuwe baan in Arnhem en
bedanken haar voor alle inzet op onze school!
Namens het team
Gerrie Amperse - 0610749187

