Nieuwsbrief augustus 2019
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2019-2020

Kalender
Maandag 02 september
Donderdag 12 september
Maandag 16 t/m woensdag 18 september
Maandag 23 t/m vrijdag 27 september
Woensdag 25 september
Vrijdag 27 september
Donderdag 26 september

Start schooljaar 2019-2020
Ouderavond – Kanjertraining
Kamp groep 8
Omgekeerde oudergesprekken
12.30-13.00 Inloop klassen
inloop groep 1/2
Schoolfotograaf

Nieuwe collega’s
Graag stellen twee nieuwe collega’s zich aan u voor:
juf Hanneke (groep ½) en juf Bea
(onderwijsondersteuner groep 5/6 en 6/7).
Juf Hanneke
Vanaf dit schooljaar kom ik op de Sterappel op de
woensdagen werken in groep 1/2. Ik heb er veel zin in!
Sinds april 2017 ben ik werkzaam in het onderwijs en heb ik op
verschillende scholen binnen BasisBuren gewerkt. Voordat ik in het
onderwijs ben gaan werken, heb ik ruim 25 jaar in de jeugdzorg gewerkt.
De overstap naar het onderwijs bevalt me heel goed! Ik kom iedere dag
met veel plezier naar mijn werk en wil graag ieder kind laten groeien.
Over mijn thuissituatie: ik ben getrouwd met mijn lieve man en we
hebben samen een zoon, die inmiddels studeert en op kamers woont. We
wonen in Geldermalsen.
Naast de woensdagen op de Sterappel werk ik op donderdag en vrijdag bij
de Regenboog in Ingen.
Juf Bea
Hallo ik ben Juf Bea. Vorig school jaar ben ik als onderwijsassistent begonnen
bij de Regenboog in Ingen. Nu ga ik een kijkje nemen op de Sterappel.
Ik zal voornamelijk de groepen 5,6 en 7 ondersteunen, maar ik ga ook
individueel met kinderen werken voor extra begeleiding waar nodig.

Voordat ik het onderwijs ben ingegaan heb ik in de zakelijke markt gezeten,
maar eigenlijk wist ik dat mijn passie bij de kinderen zit en ben ik nu de pabo
aan het volgen in Utrecht. Ik loop één dag in de week op een andere school
stage en ga 2 avonden in de week naar school. Over 2 jaar hoop ik mijn
diploma op zak te hebben en als volwaardig leerkracht aan de slag te gaan.
Ik werk op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in de ochtend op de
Sterappel.
Ik maak graag kennis met u en jullie om er een fijn schooljaar van te maken.
Nieuwe leerlingen
Er komen deze maand veel nieuwe leerlingen bij. In augustus zijn Daley
van de Grift, Mila Scholtus en Liv Vromans 4 jaar
geworden. Zij starten in groep 1 waar Niek van
Kuilenburg al voor de vakantie is begonnen. Heba
Azoz komt erbij in groep 3, Yahya Azoz en Isa van
Iwaarden in groep 4 en Gabriela Madron zit in groep
5 (zij is eind van het vorige schooljaar al begonnen).
We heten hen van harte welkom en wensen hen en
hun ouders een hele goede tijd toe op De Sterappel.
Start van het nieuwe schooljaar
De afgelopen week is er door het team hard gewerkt: klas ingericht,
mooie naamkaartjes, in diverse groepen hangen de doelenborden al klaar,
zijn lesplannen en rooster op orde. Maandag is het weer zover: het nieuwe
schooljaar start! Om 8.20 uur zijn de deuren open en mogen de kinderen
naar binnen komen om hun juf/meester te begroeten en uiteraard te
kijken waar hun plaats zal zijn. Ook u als ouder bent van harte welkom
om mee naar binnen te lopen. Als u maandag niet in de gelegenheid bent
om mee te komen met uw kind is dat geen probleem.
De hele week bent u van harte welkom! We hopen
velen van u even de hand te kunnen schudden bij het
klaslokaal. Vanaf dinsdag 3 september gaan de
kinderen bij het luiden van de bel weer in de rij staan
en per groep naar binnen. Wij wensen iedereen een
heel gezellig en succesvol schooljaar toe!
Aanwezigheid
Met ingang het nieuwe schooljaar hangt (het staat nu nog)
een bord in de hal waarop u precies kunt zien welke
leerkracht/directielid aanwezig is. Linda Beaupain
(locatieleider) is aanwezig op maandag, dinsdag en
donderdag.
Voor allerlei praktische zaken rondom de school kunt u haar
aanspreken, bellen en/of mailen (linda.beaupain@basisburen.nl).
Als ouder/verzorger kunt u voor alle vragen rondom uw eigen kind(-eren)
terecht bij de leerkracht.

De leerkracht vraagt eventueel de locatieleider of de intern begeleider bij het
gesprek of vraagt advies. Gerrie Amperse is, als meerscholendirecteur, de
leidinggevende van de locatieleiders van het cluster. Zij is op de vrijdag
aanwezig op De Sterappel.
Schoolfruit
Volgende week doen wij een aanvraag bij EU-schoolfruit. EU-schoolfruit
stimuleert kinderen samen in de klas groente en fruit te eten.
Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3
porties groente en fruit voor alle leerlingen. Dat is, dankzij financiering
van de Europese Unie, helemaal gratis!
Totdat duidelijk is of de aanvraag wordt gehonoreerd,
verzoeken we u uw kind voor dinsdag, woensdag en
donderdag zelf groente/fruit mee te geven. Na een
eventuele periode van schoolfruit óf als we niet ingeloot
worden, gaan we over tot een betaald aanbod van een
plaatselijke fruitteler.
Gymnastiek
Uiteraard gaan
als volgt uit:
08:45-09:45
09:45-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
13:00-14:00
14:00-15:00

de kinderen ook weer heerlijk gymmen! Het rooster ziet er
groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
4
6
7
3
8

Deze indeling maakt het mogelijk de
groepen 5/6/7 apart les te geven, op die
momenten dat het andere deel van de
combinatieklas gymt.
Zorgt u ervoor dat uw kind aanstaande maandag gymkleding mee naar
school neemt?
Nieuwe pen?
In groep 4 krijgen de kinderen een pen van school. Dit zijn prijzige
pennen. Ze doen er dan ook in principe hun hele schoolloopbaan mee.
Als een pen kapot of kwijt is kan voor 5 euro een nieuwe worden
aangeschaft.

Ouderavond – Kanjertraining
Zoals u heeft kunnen lezen in de kalender organiseren wij in
samenwerking met De Kanjertraining een ouderavond. De afgelopen
periode heeft het team een intensieve
training gevolgd waarbij wij ons
verdiept hebben in de principes van de
Kanjertraining.
De komende jaren zullen wij ons hierin
verder bekwamen. Als fundament voor
de Kanjertraining wordt uitgegaan van
de volgende regels:
De Kanjertraining heeft een positieve
invloed op conflicten en pestgedrag.
De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het
verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele
ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele
kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd
gaan wij starten met de eerste oefeningen met de kinderen. U zult daar
wellicht via uw kind wel wat van horen.
Wij willen graag een gecertificeerde ”Kanjerschool” worden.
De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij
willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan
ook van ieder kind een ouder/verzorger op de ouderavond. Het is erg
belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de
school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent
van de grenzen die we hanteren op school.
De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt gehouden op donderdag
12 september 19.30 uur.
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Bent u
verhinderd voor deze informatieavond dan stellen we het op prijs dat u
ons dat even laat weten. Onderstaand strookje graag inleveren vóór 10
september bij de leerkracht van uw oudste kind.

Ik/wij komen met …………personen naar de informatieavond Kanjertraining
Wij zijn de ouders van: ……………………………………………uit de groep(en)…………
Een goed weekend en tot maandag 2 september!
Een hartelijke groet namens het team, Linda Beaupain

