JAARLIJKSE BIJLAGE BIJ DE SCHOOLGIDS 2019-2020
Algemene gegevens:
OBS De Sterappel
Schoolstraat 2
4033GK Lienden
0344604022
email: info.desterappel@basisburen.nl
website: www.obsdesterappel.nl
Groepsindeling en contactgegevens team De Sterappel
functie

naam

email

werkdagen

locatie leider

Linda Beaupain
0610365586

linda.beaupain@basisburen.nl

ma-di-do

meerscholen
directeur

Gerrie Amperse
0610749187

gerrie.amperse@basisburen.nl

vr

leerkracht
gr 1/2

Bettine Huibers

bettine.huibers@basisburen.nl

ma-di-do-vr

Johanneke Stoeller

johanneke.stoeller@
basisburen.nl

wo

Esther Zaaijer

esther.zaaijer@basisburen.nl

ma-di-wo

Margreet Dam

margreet.dam@basisburen.nl

do-vr

leerkracht
gr 4

Elza Haalboom

elza.haalboom@basisburen.nl

ma t/m vr

leerkracht
gr 5/6

Patricia van Tintelen

patricia.van.tintelen@
basisburen.nl

ma-di-wo

Rianne Schilders

rianne.schilders@
basisburen.nl

do-vr

Robin den Daas

robin.den.daas@basisburen.nl

ma t/m vr

onderwijsBea Ribbius
ondersteuner

bea.ribbius@basisburen.nl

volgt

leerkracht
gr 8

Annie van den Brink

annie.van.den.brink@
basisburen.nl

ma t/m vr

intern
begeleider

Simone ter Sluijsen

simone.ter.sluijsen@
basisburen.nl

wo-do

leerkracht
gr 3

leerkracht
gr 6/7

Vakantierooster 2019-2020
Vakanties

Periode

Dagen

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
studiedag BB
Pinksteren
zomervakantie

21-10 t/m 25-10

27-04 t/m 08-05

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr
vrij en ma
ma t/m vr

21-05 t/m 22-05

do en vrij

29-05

vrij
ma
ma t/m vr

23-12 t/m 03-01
24-02 t/m 01-03
10-04 t/m 13-04

01-06
18-07 t/m 30-08

Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn:
maandag 28-10-2019,
woensdag 19-2-2020
maandag 29-6-2020
Dagen waarop we een continurooster houden, waarbij dus alle leerlingen op school eten en
om 14.15 uur vrij zijn:
donderdag 5/12 (sint), 19/12 (kerst), do 9/4 (paasviering), do 16/7 (laatste schooldag)
Verdere bijzonderheden/activiteitenplanning vindt u op de jaarkalender 2019-2020.

Verlof vragen
Om extra verlof te geven moeten wij ons aan een aantal regels houden die door de
wetgeving zijn vastgelegd. Het verlof aanvragen kan door dit te bespreken met de
schoolleiding. Op school kunt u een formulier krijgen, als het om een verzoek voor verlof
gaat. Als u zonder toestemming uw kind laat verzuimen of zonder bericht eerder op vakantie
gaat, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat
er proces-verbaal tegen u opgemaakt wordt op grond waarvan de rechtbank u een straf kan
opleggen.
Medezeggenschapsraad:
ouderleden:Martijn van Hal, Vincent Neeter en Monique van Os
teamleden: Esther Zaaijer en Robin den Daas
Ouderraad:
Voorzitter: Linda van Doorn
Penningmeester: Krijn Sweers
Overige leden: Gerda Miedema - Corine de Rooder - Marijke Spoelstra- Rianne Coerse
Anjo Sweers- Elvira Brouwer

Vrijwillige ouderbijdrage:
Met de vrijwillige ouderbijdrage (€25,- per kind per schooljaar) worden activiteiten
georganiseerd die niet bij de basis financiën van het onderwijs zitten, een cadeautje op 5
december, een lunch of een ijsje, extra materialen bij bijv kinderboekenweek, het inhuren
van een programma voor het zomerfeest.
Er wordt verantwoording gegeven van de besteding van het geld in oktober.
Daarnaast betaalt u voor de schoolreis (€22,50/€25,-) die in mei/juni plaatsvindt en voor het
schoolkamp van groep 8 in september € 85,-).
De ouderbijdrage wordt via automatische incasso geïnd door de ouderraad. Dat betekent dat
u van de ouderraad een formulier meekrijgt voor een automatische incasso-overeenkomst.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt u de OR om per kind, per schooljaar
genoemde bedragen van uw rekening af te schrijven. Het is ook mogelijk om de
ouderbijdrage in termijnen te betalen of een regeling met de school af te spreken.
⇨ Het rekeningnummer van de OR is: NL15RBRB0857579673.
Heeft u problemen met de betaling, neemt u dan contact op met de locatieleider.
Alle verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids op de website, kunt u lezen in de
maandelijkse nieuwsbrief per mail en vindt u op de apart gestuurde jaarkalender.
Heeft u vragen, komt u aub even langs of belt of mailt u even.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Linda Beaupain en Gerrie Amperse

