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Agenda
6 april Inloopochtend
5 en 6 april Leerlingen van De Meent draaien mee
14 april Paas-en lenteviering
15 april Goede vrijdag - leerlingen vrij
17 april Tweede paasdag - leerlingen vrij
20 en 21 april Eindtoets groep 8
21 april Nieuwsbrief
22 april Koningsspelen

Inloopochtend
Eindelijk mag het weer: ouders uitnodigen in de school!
Op woensdag 6 april bent u van harte welkom om van 14.00 - 14.30 uur een
kijkje te komen nemen in de klas. Uw kind kan u laten zien waar hij/zij mee
bezig is en op welk plekje het zit. Daarnaast is het mogelijk vragen te stellen aan
de leerkracht. Loopt u ook gezellig binnen?

Paas en lente viering
Op donderdag 14 april is onze paas/en lente viering. De kinderen gaan deze dag
heerlijke koekjes of cupcakes bakken op school. Naast koekjes bakken gaan we
nog meer leuke paasactiviteiten zoals een speurtocht (kleuters gaan paaseieren
zoeken), knutselen, paaslunch etc.

Om 12.30  gaan we genieten van de (zelf meegenomen) paaslunch. Dat betekent
dat de kinderen zelf een paaslunch meenemen van thuis. U kunt hierbij denken
aan een croissantje ipv een normaal broodje, een lekker gekookt eitje,
chocoladebroodje etc.

Wist u dat…
De leerkrachten altijd om 08.15 op het grote plein staan, zodat zij voor u
bereikbaar zijn? U mag altijd even het plein oplopen voor persoonlijk contact.
Om 08.25 wordt er gebeld en gaan zij naar binnen, zodat er op tijd begonnen
kan worden met de les.



Leerlingen/ouders van De Meent
Op 5 en 6 april draaien de meeste leerlingen van De Meent (die interesse of hun
keuze al gemaakt hebben) mee in de groepen. Na de meivakantie is het duidelijk
hoeveel leerlingen van De Meent naar onze school zullen komen per 1 augustus.
Wij hopen en verwachten dat het twee leuke dagen zullen worden. Ook u kunt
iets bijdragen aan het welkom laten voelen van de ouders/kinderen van De
Meent. Ga gerust het gesprek met hen aan. Zo doen wij dat op De Sterappel.
Iedereen wordt gezien! :-)

!!! Let op !!! Veranderde datum schoolreis
Doordat alle tijdsloten al vergeven bleken op 24 mei heeft de Efteling ons een
andere datum aangeboden om naar hun park te kunnen komen. Noteer in uw
agenda: de groepen 3 t/m 8 gaan op schoolreis op woensdag 1 juni!
De kleuterschoolreis blijft staan op 24 mei.

De schoolmoestuin
Kim (moeder Sem, groep 8) heeft voor ons pallets geregeld om bijvoorbeeld
aardbeien of kruiden in te laten groeien en ze heeft van een aantal pallets
bouwpakketjes gemaakt voor vogelhuisjes en insectenhotels. Heel leuk, bedankt!
We zoeken nog steeds enthousiaste (groot-)ouders die ons mee willen helpen in
onze moestuin. Kunt u helpen? Meldt u dan aan bij juf Rianne (groep 5).

Oudercommissie
Wij laten graag ons gezicht eens zien! Wij zijn de
oudercommissie. Een groep enthousiaste ouders
die de leerkrachten ondersteunen bij het
organiseren van activiteiten die buiten het
reguliere onderwijs vallen.
Daarbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest,
Kerst, Pasen, het Zomerfeest, het schoolreisje en
de barbecue van groep 8. Ook helpen wij een
handje mee met bijvoorbeeld de Koningsspelen,
opa en oma dag, de musical van groep 8 en waar
maar nodig.
Elk jaar vragen wij de ouders en verzorgers om een vrijwillige bijdrage, naast de
bijdrage voor het schoolreisje. Deze bijdrage is hard nodig om deze gezellige,
extra activiteiten te bekostigen. Hierover ontvangt u jaarlijks een mail. Alle
inkomsten gaan volledig terug naar de leerlingen. Mogen wij dit jaar (weer) op u
rekenen?

Groet namens de oudercommissie.

Op de foto: Stephanie, Anne, Colinda, Linda, Francisca en Nourdin
Niet op de foto: Marijke, Monique, Marieke, Kim en Lisanne



Van de MR

Beste ouders/verzorgers,

In februari heeft er een enquête plaatsgevonden voor de ouders van De Sterappel.
Allereerst hartelijk dank, want hier is namelijk enorm goed op gereageerd!
Hierdoor geven wij als ouders een goed inzicht hoe we kijken naar de veiligheid
voor onze kinderen in de omgeving van onze school.

De MR heeft de resultaten met Linda Beaupain gedeeld en besproken. Het is nu
aan de school hoe er wordt omgegaan met de uitkomsten. Vanuit de MR blijven
wij hierover in gesprek. Als MR zien we wat Quick wins, maar er zijn ook een
redelijke hoeveelheid opmerkingen binnengekomen die wat meer energie zouden
kunnen gaan kosten. Het wil niet zeggen dat deze kunnen worden genegeerd.

Een selectie uit de uitkomsten;

·         70% van de respondenten ervaart een onveilige verkeerssituatie

Onder deze 70% wordt zowel aan de voor- als achterzijde van de school onveilige
verkeerssituaties ervaren.

·         Meest gegeven argument voor onveilige situaties: het parkeren tijdens
afzetten en ophalen van onze kinderen. Drukte op de aanlooproutes komt op
een tweede plek.

·         Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze lopend of
met de fiets naar school komen. Van de autorijders geeft nog eens de helft aan
dat ze welwillend staan tegenover het lopend of met de fiets komen naar de
school.

Gelukkig hebben veel respondenten opmerkingen achtergelaten. Het ging hier dan
om toelichting op een gegeven antwoord of een advies. Deze lopen enorm uiteen,
maar geven wel een beeld van zaken die kunnen worden opgepakt.

Een heel korte selectie uit de opmerkingen;

-          Verlagen van het groen langs de pleinen

-          Aanleg van stoep in de aanlooproutes

-          Parkeerverboden en/of kiss&ride zones

-          Klaar-overs en/of zebrapad

Zoals eerder aangekondigd willen we als MR vaker peilen onder de ouders. U, als
ouder, geeft de onderwerpen aan. De MR haalt de onderwerpen op verschillende
momenten bij u op.

Voor nu is dit hopelijk voldoende terugkoppeling en mocht u meer willen weten
dan bestaat de mogelijkheid een keer aan te sluiten bij de MR. Stuur hiervoor een
verzoek naar: mr.desterappel@basisburen.nl

MR Sterappel



Van de SKLM - Bellefleur

Ik en mijn familie.
Momenteel werken wij op de Slg ‘De Bellefleur’ aan het thema: Ik en mijn familie.
Dit thema duurt 6 weken en eindigt op 1 april. (nee, da's geen grapje).

In dit thema staat familie centraal, wie wonen er bij je thuis? Hoe heten alle
familieleden? Wat is familie? En wie horen er bij het gezin?

Een activiteit passend bij dit thema is: neem foto’s mee van familieleden. Wat leuk
dat hier gehoor aan gegeven is. Sommige kinderen hebben vol trots foto’s
meegenomen. We bekijken ze dan in de kring, wie staan erop de foto, hoe heten
ze allemaal en wie horen er bij het gezin.

Als laatste mag het kindje dan zijn eigen familiefoto in het grote ‘Puk familie huis’
plakken. Wat zijn ze dan apetrots!

Tot slot
Graag wens ik u alvast een heel fijn weekend toe. Heeft u naar aanleiding van
deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik het graag.

Namens het team,

Linda Beaupain


