NIEUWSBRIEF april 2019
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019
Kalender
donderdag 4 april
maandag 8 april

Verkeersexamen theorie groep 8
Internationale conferentie Erasmus + project ‘Democratie’ op
De Sterappel
vrijdag 12 april
Koningsspelen groep 1 t/m 5 vanaf 8.30 u op De Regenboog
groep 6/7/8 om 8.30 u ontbijt op De Sterappel,
vanaf 9.15 u op voetbalveld FC Lienden.
dinsdag 16/woensdag 17 april - IEP eindtoets groep 8
donderdag 18 april
Paasfeest- continurooster- leerlingen zijn 14.15 uur vrij
vrijdag 19 april
Goede Vrijdag - leerlingen vrij
maandag 22 april
2e Paasdag - leerlingen vrij
vrijdag 26 april
Om 12.30 uur start de april vakantie.
maandag 6 mei
Ingelaste team studiedag- l eerlingen vrij
Algemene informatie
Maandag 6 mei: leerlingen vrij.
Zoals u boven in de kalender hebt kunnen lezen hebben we als team een studiedag nodig
om de ingezette onderwijsontwikkelingen vast te leggen in kwaliteitskaarten. Daarnaast
moeten we onze ambities helder hebben voor de komende schoolplanperiode van 4 jaar.
Wij hebben daarvoor maandag 6 mei gekozen, aansluitend aan de april/meivakantie.
Hulpouders gezocht:
Wat geweldig dat we zoveel ouders bereid hebben gevonden
om leesouder te zijn!
Voor vrijdag 5 april vragen we ouders die ons willen helpen
om het schoolplein netjes te maken. Vegen is daarbij het
belangrijkste.
We starten om 8.30 u, vele handen maken licht werk en dan
staat er daarna een kopje koffie met wat lekkers klaar! Brengt
u een bezem mee?

Koningsspelen
Dit jaar vallen de Koningsspelen al op vrijdag 12 april. De groepen 6/7/8 hebben een
sportprogramma op het voetbalveld van Lienden en ontbijten eerst op De Sterappel. Na
afloop van de Koningsspelen lopen ze met elkaar weer terug naar school.
De groepen 1 t/m 5 worden op De Regenboog in Ingen verwacht waar ze ook ontbijten en
daarna kunnen gaan sporten in de zaal of op het veld.
Kinderen van groep 1 en 2 moeten door de ouders op De Regenboog naar binnen worden
gebracht. De eigen leerkracht wacht op ze.
De kinderen van groep 3/4/5 wachten op het schoolplein bij hun leerkracht. Na afloop om
12.15 uur kunt u uw kind weer op dezelfde plaats ophalen.
De leerlingen brengen hun eigen bidon met water mee.
Als de weersomstandigheden een sportdag buiten niet mogelijk maken, hoort u dat
donderdagmiddag en hebben alle leerlingen op hun eigen school een alternatief programma.
Fruit eten:
Op woensdag is het fruitdag op De Sterappel. We hebben met leerkrachten en leerlingen
afgesproken dat er dan alleen fruit gegeten wordt. Wilt u er aub aan denken, want koek gaat
terug in de trommel.
Overblijfkracht gezocht:
Voor de dinsdag zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van het overblijfteam. Het mag
natuurlijk ook een opa of oma zijn, die het leuk vindt! Meer informatie op de oveblijfdagen of
bij de groepsleerkracht.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Ons cluster van scholen in Buren Oost heeft voor elke school een medezeggenschapsraad
en moet een afvaardiging sturen naar de GMR. We zoeken daarvoor een ouder die met Ton
Koole (ouder van De Meent) en Marjan Jongejan ( leerkracht van De Regenboog) samen wil
deelnemen. De vergaderingen zijn circa 6x per jaar. Meer informatie bij
marjan.jongejan@basisburen.nl of bij Gerrie Amperse.
Onderwijs
De middentoetsen van CITO zijn in de groepen 3 t/m 8 afgenomen en geanalyseerd. Onze
zorg gaat naar technisch lezen en woordenschat. Aangezien deze beiden de basis vormen
voor begrijpend lezen, zijn we dus intensiever gestart met lezen olv bijvoorbeeld ouders.
Personeel
groep 5
Vanaf donderdag 4 april start juf Rianne Schilders op onze school. Rianne, welkom! Juf
Johanneke, bedankt voor het inspringen deze 4 weken!
Een fijne maand toegewenst, mede namens het team,
Gerrie Amperse - 0610749187

