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Agenda
10 t/m 21 oktober Afname cito groep 8
19 oktober Inloopmoment
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie
31 oktober Studiedag - kinderen vrij
02 november Koffieochtend
09 november Badmintontoernooi groep 7
11 november Nationaal schoolontbijt
12 november Landelijke intocht sinterklaas
16 november Badmintontoernooi groep 8
17 november Afname NIO groep 8

Verkeersveiligheid
Zoals u gemerkt heeft is de wegversmalling voor de school niet
meer teruggeplaatst. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties
rondom de school. Inmiddels is er contact geweest met de
gemeente en zij zijn komen kijken op een moment dat de
school uitging (14.00 uur).
Afspraak is nu dat er een zogenaamde “zigzag” wordt
aangebracht tegenover de school en dat er een zebrapad naar
de parkeergelegenheid aan de overkant komt.
Daarnaast willen wij u vragen zo min mogelijk met de auto te
komen, maar de fiets te pakken. Als het echt niet anders kan en u moet
gezien de afstand met de auto komen, kies dan voor een veilige
parkeerplaats zodat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft voor de kinderen.

Bericht van de MR
Op 24 augustus en 4 oktober is de medezeggenschapsraad
van de school weer bijeen geweest. Via de
medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel
meepraten over het beleid op school.

Wij hebben drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn:
Karlijn de Noord, leerkracht van groep 7; Ton Koole vader
van Lars uit groep 7 en Noud uit groep 3 en Rob Gresnigt
vader van Robin uit groep 8 en Kim uit groep 5. Zij waren
voorheen allen lid van de MR van de Meent.
Meer informatie over de leden van medezeggenschapsraad en de activiteiten
kunnen jullie vinden op onze pagina op de website van de Sterappel
Medezeggenschapsraad | OBS De Sterappel (obs-desterappel.nl). Daarop
publiceren wij ook onze notulen en de jaarverslagen.

https://www.obs-desterappel.nl/mr


Als MR zullen wij ook dit jaar weer geregeld contact met jullie zoeken. Via de
nieuwsbrief, via de ouderavonden en mogelijk weer via een enquête. Wij
nodigen u uit om zelf ook actief te zijn en ons als MR te informeren en te
raadplegen. Dit kan per e-mail: mr.desterappel@basisburen.nl of spreek ons
in persoon aan. Bij vragen, opmerkingen of suggesties horen wij het graag!
Het is ook mogelijk om een keer (een deel van) de vergadering bij te wonen.
Mocht u daarin interesse hebben, laat het dan weten via de mail. Hieronder
vindt u de vergaderdata voor het komend schooljaar.

Vergaderdata 2022-2023, tijdstip 19.30- 20.30 uur op de Sterappel

● Dinsdag 4 oktober 2022
● Dinsdag 29 november 2022
● Dinsdag 17 januari 2023
● Dinsdag 21 maart 2023
● Dinsdag 20 juni 2023

Hartelijke groet, mede namens de overige MR-leden,

Marieke van Ommeren (voorzitter)

Bericht van de penningmeester
De oudercommissie is binnen de Sterappel
verantwoordelijk voor een aantal activiteiten die
georganiseerd worden in samenspraak met de school. Te
denken valt aan het schoolreisje, kamp groep 8,
Sinterklaas, kerstviering, Pasen, etc.
De kosten hiervan worden voldaan vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage die u als ouders voldoet. Jaarlijks werkt de
oudercommissie met een kasboek en deze wordt per
schooljaar formeel afgesloten. Het schooljaar 2021/2022 is inmiddels afgesloten
en is op verzoek inzichtelijk voor eenieder.
Indien u als ouder / verzorger het kasboek wenst in te zien dan kan hiervoor een
afspraak gepland worden met Linda Beaupain.

Met vriendelijke groet, Krijn Sweers

Tot slot
De komende dagen ontvangt u nog meer informatie onder andere over activiteiten
rondom de kinderboekenweek en het nationaal schoolontbijt. Ook delen wij veel
leuke feitjes, weetjes en nieuwtjes op Facebook en Instagram. Neem gerust eens
een kijkje.

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

Mede namens het team,

Linda Beaupain




