NIEUWSBRIEF mei 2019
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019
Kalender
ma 6 mei:
leerlingen vrij.
wo 8 mei:
schoolvoetbaltoernooi gr 3-4-5
ma 13 - vr 17 mei: Avondvierdaagse (woensdag lopen we niet)
vr 17 mei 20.00-20.45 u inhalen op het schoolplein
vr 24 mei:
jarige juffen/meesters dag
di 28 mei:
gezamenlijke mr op De Meent, van 19.30-21.15 uur
wo 29 mei:
leerkrachten studiedag BasisBuren
leerlingen start vakantie t/m maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
di 11 juni:
schoolfotograaf

Algemene informatie
Beste ouders, verzorgers,
We zijn blij te kunnen vertellen dat we een locatieleider hebben gevonden die na de
zomervakantie voor 3 dagen start op De Sterappel. Haar naam is Linda Beaupain en ze
werkt nu nog op Het Kompas in Kesteren, waar ze o.a. managementtaken heeft. Ze zal al af
en toe in de school aanwezig zijn om zich samen met het team of met Gerrie in te werken
voor volgend schooljaar. In één van de volgende nieuwsbrieven zal zij zich aan u voorstellen.
Gerrie Amperse blijft meerscholendirecteur en zal voor haar taken op alledrie de scholen
aanwezig zijn, net zoals dit schooljaar.
Peuterspeelzaal erbij!
Volgend schooljaar starten wij weer met één kleutergroep. Het tweede kleuterlokaal zal vanaf
september door de SKLM gebruikt gaan worden als peuterspeelzaal, in eerste instantie voor
4 ochtenden per week. Het is erg goed dat we onze samenwerking met de SKLM kunnen
uitbreiden, zodat we straks in onze school plaats hebben voor 0-12 jarigen, met het
kinderdagverblijf erbij van 7.00- 19.00 uur.
Jarige juffen/meesters dag:
Op vrijdag 24 mei vieren we onze verjaardagen. De kinderen die het leuk vinden kunnen een
aardigheidje meenemen voor hun leerkracht(en), bijv een bloem of een tekening. Verdere
info volgt via de Parro-app.

Koningsspelen
We kijken terug op geslaagde Koningsspelen, zowel in en om De Regenboog als op het
voetbalveld van Lienden. Natuurlijk gaan de leerkrachten nog evalueren, als u nog tops en
tips hebt, geef het aub op school door, zodat we er volgend jaar rekening mee kunnen
houden. We zijn blij met alle hulpouders, want zonder deze hulp kunnen we het niet
organiseren.
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 overblijf dagen of
bij de groepsleerkracht.
Onderwijs
De leerkrachten vullen in april voor alle leerlingen observatielijsten in voor ons programma
ZIEN. De leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook een vragenlijst in.
In deze lijsten staan vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Welbevinden en
betrokkenheid zijn de belangrijkste onderdelen. Als een kind laag scoort op één van beide
staat dat de ontwikkeling (ook cognitief) in de weg. Als er redenen zijn om de ouders hierover
te informeren hoort u dat natuurlijk. Ook als team bespreken we de uitkomsten.

Een fijne maand toegewenst, (met veel vakantiedagen),
mede namens het team,
Gerrie Amperse - 0610749187

