Nieuwsbrief Oktober 2019
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2019-2020
Kalender
Vrijdag 27 september
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 t/m 25 - 11
Maandag 28 oktober
Dinsdag 29 oktober

Inloop groep ½
Screening 5-jarigen - logopedist
Opa en oma dag
Herfstvakantie
Studiedag – leerlingen vrij
Gezamenlijke MR – cluster oost

Schoolfruit ingeloot – hulpouders nodig
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw
kinderen gratis drie porties groente en fruit per
week op school. De school doet namelijk mee
aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over
fruit, groente en gezonde voeding. Met EUSchoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede
start om de aanbevolen hoeveelheid groente en
fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese
Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EUSchoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese
Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het
programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Hulpouders nodig

We hebben met elkaar bewust een keus gemaakt
voor het schoolfruit, maar het verdelen (en soms
ook snijden) van het fruit over de diverse groepen
is voor de leerkrachten moeilijk te organiseren. We
zijn daarom op zoek naar ouders die ’s morgens
eventjes willen helpen met het verdelen (en

eventueel snijden) van het fruit. Het zal gaan om de maandag, dinsdag en
donderdag. Hoe meer ouders/verzorgers, opa’s en oma’s zich aanmelden,
hoe makkelijker het te organiseren zal zijn.
U kunt zich aanmelden bij juf linda. (linda.beaupain@basisburen.nl)
Betuwe rookvrij en ook wij horen daarbij!
Zoals u wellicht in het nieuws heeft gehoord is het straks (vanaf 1
augustus 2020) verplicht een rookvrij schoolterrein te
hebben. De gemeente Buren zet in op rookvrije
schoolterreinen vóór 1 januari 2020.
Ook het team van De Sterappel zet hierop in.
Dat betekent dat wij u verzoeken in de nabije
omgeving van de school niet (meer) te roken vanaf
1 januari 2020. Eerder stoppen mág uiteraard 
Om het niet roken/stoppen met roken kracht bij te
zetten, worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Zo zijn er diverse Fresh air walks in de omgeving. Kijk voor data
op: https://rookvrijenfitter.nl/betuwe/.
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor-)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de schoolbieb actie?






U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon
vóór 15 november 2019 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we
ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Het bakje waar u de bonnen in kunt doen staat links op de vensterbank
naast de ingang. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet,
want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op
bruna.nl/schoolbieb.

Terugblik ouderavond – Kanjertraining
Zoals u heeft kunnen lezen in de kalender
hebben wij in samenwerking met De
Kanjertraining een ouderavond georganiseerd.
We waren ontzettend blij met de grote
opkomst. We mochten zo’n 80 ouders
verwelkomen.
Tijdens deze avond is er veel verteld, hebben de
aanwezigen een aantal praktische opdrachten
uitgevoerd (dezelfde die de kinderen en het team ook
hebben gedaan) en is de mogelijkheid geboden om
materialen aan te schaffen voor thuis. Met regelmaat
zullen we u informeren over de voortgang van de
kanjertraining. Het is belangrijk dat u met uw
kind(eren) er thuis ook over in gesprek gaat, zodat
de ”kanjertaal” ook daar een vanzelfsprekendheid
wordt. Deze week verstuur ik de digitale ouderfolder, zodat u alles nog
eens na kunt lezen of er voor het eerst kennis van kunt nemen, omdat u
niet bij de ouderavond aanwezig kon zijn.
Terugblik informatieve inloop
Gisteren (25 september) was het weer een gezellige drukte in de school.
Veel ouders kwamen de school binnen om een kijkje te nemen in de klas.
De kinderen konden hun boeken en schriften laten zien en uiteraard
konden ouders ook kennis maken met de nieuwe rekenmethode: Wereld
in Getallen (WIG). In de hal stond een tafel met daarop informatiefolders.
Ook de folder van Squla lag daarbij. Als school
bevelen we deze van harte aan. Voor een klein
bedrag per maand heeft u een prachtig stukje
educatief materiaal in handen waar uw kind veel
aan heeft om zijn/haar niveau te verbeteren. De
tafel staat tot en met vrijdag in de hal.
Afwezigheid juf Linda
Door (leuke) omstandigheden ben ik volgende week maandag en dinsdag
niet aanwezig. Donderdag ben ik naar het nationaal onderwijscongres.
Gezien mijn afwezigheid die week zal ik vrijdag wel aanwezig zijn.
In geval van nood kunt u contact opnemen met Gerrie Amperse.

Kinderpostzegels
Gisteren zijn de kinderen van de groepen 7 en
8 weer op pad gegaan om kinderpostzegels te
verkopen. Wij wensen hen veel plezier en een
goede verkoop toe.
Evaluatie omgekeerde oudergesprekken
Deze week zijn er weer gesprekken gevoerd. De omgekeerde
oudergesprekken stonden op de planning. Dit jaar
waren de gesprekken alleen in de middag en niet in
de avond mogelijk. Het is bijzonder fijn te
bemerken hoeveel belang er (óók door u als
ouder/verzorger) wordt gehecht aan deze
gespreksvorm.
We evalueren uiteraard nog hoe dit bevallen is en
nemen uw bevindingen graag mee.
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!
Bent u een enthousiaste vader of moeder
die een actieve bijdrage kan en wil leveren
binnen de or? Dan zoeken wij u! Wat kunt
u verwachten:
 Ongeveer 2 x per jaar aansluiten
binnen een commissie voor het uitwerken en uitvoeren van een
activiteit. Bv Sinterklaas, kerst, Pasen, schoolreisje, zomerfeest.
 Aansluiten bij de andere schoolactiviteiten voor hand- en
spandiensten.
 Ongeveer 1 x in de 6 weken ’s avonds 1,5 uur vergaderen.
We hopen met uw betrokkenheid weer allemaal leuke activiteiten neer te
kunnen zetten!
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met Linda Beaupain, locatieleider of Linda van Doorn, voorzitter
van de or.

Vanuit SKLM
Met school en SKLM is afgesproken dat SKLM regelmatig een bijdrage
levert aan de nieuwsbrief van school. We zitten niet alleen in hetzelfde
pand maar werken ook nauw samen. Door onderdeel te zijn van deze
nieuwsbrief hopen wij dat dit nog meer zichtbaar wordt.
Open inloop speelleergroep Bellefleur
Met ingang van dit nieuwe schooljaar is de start van speelleergroep
Bellefleur een feit. De speelleergroep is alle ochtenden van 8:20 tot 12:20
uur geopend voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Gerianne en Arja zijn de
vaste gezichten van de groep. De ruimte van Bellefleur is tegenover groep
1/2. Bellefleur is dan ook te bereiken via de kleuteringang van school.
Beide groepen gaan nauw met elkaar samenwerken. Dit is niet alleen leuk
maar bevordert ook de doorstroom naar het basisonderwijs. Op onze
locatie in Ingen werken we al een poosje op deze manier samen met
school.
Leuk om te vermelden is dat in Ingen na de grote vakantie de eerste 2
kinderen gestart zijn op school, zij stromen door vanuit Ieniemienie. Door
de nauwe samenwerking zijn zij al bekend met het gebouw, het
kleuterlokaal, de juf en de methode van werken. Ze voelen zich vertrouwd
met de kleuters waardoor dit minder spanning op geroepen heeft bij de
start in het basisonderwijs. Het is fijn om te
ervaren dat iets wat bedacht is in de
samenwerking in de praktijk ook zo werkt!
We zijn gestart met het thema ‘Welkom Puk’. Een thema wat in het teken
staat van emotionele veiligheid. Met elkaar gaan we ontdekken waar alle
spullen in het lokaal liggen, de regels van de groep nemen we door en we
maken kennis met elkaar. Elke ochtend beginnen we met in de kring te
vertellen wie je bent. Kinderen vertellen hun naam (met wellicht hun
achternaam) aan de andere kinderen. Op deze manier maken we een start
met je zelf voorstellen.
Wilt u vrijblijvend kennis komen maken, kan dit. Iedereen die kennis wil
komen maken, de ruimte wil bewonderen of benieuwd is naar wat wij voor
opvang kunnen bieden is vrij om binnen te lopen. Zeg het voort, hoe meer
kinderen komen spelen hoe gezelliger.
Vanuit de GGD
De jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid werkt sinds 1 maart
2019 met ’mijn kinddossier’.
In mijn kinddossier vindt u hetvolgende:
 Belangrijke informatie over de groei en ontwikkeling van je kind(eren) van 0-12 jaar.




Kun je een afspraak bekijken en/of verzetten
Kun je een dagboek van je kind bijhouden

Inloggen is alleen mogelijk met je DigiD. Dit is om de gegevens van je
kind goed te beschermen. Niemand anders kan erbij.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de
GGD: www.ggdgelderlandzuid.nl
Bijzondere prestatie
Sem Pietersen (9 jaar) zit in groep 6 bij meester Robin. Op 6-jarige
leeftijd heeft hij een blokfluitcursus gevolgd van 20 weken bij Marjolijn
van der Lee. Na deze 20 weken mocht hij diverse instrumenten
uitproberen. Hij heeft gekozen voor de klarinet. Hij
speelt nu 2 jaar klarinet bij KNA in Ingen en heeft
les van Arjan Gaasbeek. Sem speelt daar bij de
harmonie in zowel leerlingen als grote orkest.
Een tijdje geleden heeft hij meegedaan aan “de
muziekwedstrijd”. Deze wedstrijd wordt geïnitieerd
door Prinses Christina concours. Zij stimuleren
talentontwikkeling van jonge musici. Door de
vakjury heeft hij een tweede prijs behaald met zijn
inzending van de “Cantina band” van Star Wars,
gecomponeerd door John Williams.
Hij heeft als prijs een masterclass gewonnen bij een
bekende klarinettist naar keuze. Sem zal binnenkort
zijn masterclass gaan volgen bij het conservatorium
van Tilburg. Wij wensen Sem veel plezier en succes!!
Buurtsport
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het rooster voor de buurtsport.
We hopen u middels deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht. Mocht u desondanks nog vragen/opmerkingen hebben? Loop
gerust even binnen of stuur een mailtje.
Met een hartelijke groet namens het team,
Linda Beaupain.

