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Start nieuwe schooljaar 2019 2020
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Een nieuw schooljaar! We hopen dat jullie allemaal heerlijk hebben genoten van de welverdiende vakantie en
weer fris en fruitig zijn om lekker aan het werk te gaan op school! Het team heeft er in ieder geval zin in!
We starten met een aantal nieuwe gezichten in het team, die zich later in de nieuwsbrief zullen voorstellen.
De school is gepoetst, alle schriftjes liggen klaar, we kunnen beginnen!
De eerste schooldag ontvangt u van ons weer de jaarkalender met daarop de belangrijkste data van het
schooljaar. Iedere maand zal ook de nieuwsbrief verspreid worden waarin we eventuele wijzigingen en
aanvullingen zullen doorgeven. Een nieuw medium waarmee we dit jaar gaan starten is Klasbord. Iedere groep
krijgt een eigen groepspagina waarop door de leerkrachten briefjes, foto’s en ander nieuws uit de groep
geplaatst gaan worden. U ontvangt van de leerkracht van uw kind(eren) een inlogcode en uitleg.
Klasbord is een beveiligde omgeving, waarin alleen ouders van de groep toegang hebben tot foto’s enz. Dit
maakt dat wij gemakkelijker met privacyregels kunnen omgaan. En het is uiteraard voor u als ouder ook erg
leuk om op een gemakkelijke manier de gebeurtenissen van uw kind(eren) in hun groep te kunnen volgen.
Oproep!!!!
Dit schooljaar gaan wij als team aan de slag met het formuleren van een nieuwe missie en visie voor
kindcentrum De Appel. Kortom, wij gaan nadenken over de ontwikkeling van de school voor de komende vijf
jaar. U als ouders/verzorgers speelt hierin ook een belangrijke rol. Wij willen als team graag weten hoe u de rol
van de school in de toekomst zou willen invullen en ook hoe wij de samenwerking met de ouders hierin nog
beter zouden kunnen benutten. Heeft u interesse om hierover mee te praten, geeft u dit dan alstublieft aan bij
juffrouw Josien (directeur).
Tot maandag!
Vriendelijke groet,
Josien Kats
Belangrijke data in augustus:
19 augustus: eerste schooldag
20 augustus: Schoolfotograaf
21 augustus: Start Taalcursus ouders ( wekelijks woensdag 9:00 bibliotheek)
27 augustus: Mad Science introductie show
29 augustus: Laatste kans! Intake oudercursus taal om 9:00 in de bibliotheek

Even voorstellen…
Juf Nathalie Pietjouw
Dit schooljaar start ik als leerkracht in gr 1/2 en groep 4 schakel op Basisschool de
Appel. Op woensdag ben ik in groep 1/2 en op donderdag en vrijdag in groep 4
schakel.
Daarom wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Nathalie PietjouwJansen (43 jaar) en ik woon in Breda, in de Haagse Beemden. Samen met mijn man
Marco en mijn kinderen Bob (6 jaar) en Roos ( 8 jaar). Ik ben in 1998 afgestudeerd
aan de Pabo in Dordrecht en heb daarna ongeveer 10 jaar op de St. Johannesschool
(nu B.S. Talente ) in Oud Gastel in diverse groepen gewerkt. Ook heb ik een aantal
jaar in de kinderopvang bij Kober gewerkt op verschillende locaties. Sinds 2016 ben
ik weer werkzaam in het basisonderwijs.
Vorig schooljaar heb ik 2 dagen in gr 1/2 gewerkt op Basisschool de Watermolen en daarnaast heb ik nog wat
invalopdrachten gedaan op andere scholen van KPO.
Als juf ben ik consequent, rechtvaardig, betrokken en zorg ik voor een goede sfeer in de groep. Ik vind het
belangrijk dat kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen in de groep en door de leerkracht.
Ik heb er erg veel zin in, om dit schooljaar te starten op de Appel. Als u nog vragen heeft of mij ergens anders
over wil spreken, dan kunt u mij op school aanspreken (op wo/do/vr) of mailen op
n.piejtouw@kporoosendaal.nl.
Juf Debbie Snoep
Hallo! Mijn naam is Debbie Snoep. Ik ben 20 jaar en zit in het laatste jaar van de
PABO. Vanaf 26 augustus zal ik mijn afstudeerstage op basisschool de Appel in groep
6 komen lopen. Hiervoor zal ik ook een onderzoek met betrekking op de 21e eeuwse
vaardigheden gaan uitvoeren op de school. Ik zal altijd open staan voor eventuele
vragen mocht u er iets over willen weten. Ik kijk enorm uit naar het komende
schooljaar!"

Juf Celine van Meer
Juf Celine zal zich binnenkort op de website verder aan u voorstellen.
Wilt u kennis met haar maken? Juf Celine werkt op maandag en dinsdag op De Appel. Ze zal haar
werkzaamheden voornamelijk in groep 5 hebben. Op maandag staat juf Celine voor groep 5 en op dinsdag zijn
juffrouw Celine en juffrouw Sabine er deels samen. Juffouw Sabine heeft ook ICT taken op school en deze zal zij
op dinsdagmiddag invulling geven, wanneer juf Celine ook voor de groep zal staan.

Gymtijden en dagen
Gymrooster De Appel 2019 2020
Maandag

woensdag

donderdag

8:45-9:30
9:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
13:30-14:15
14:15-15:00
8:45-9:30
9:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
13:30-14:15
14:15-15:00

Groep 5
Groep 3
Groep 6
Groep 7
Groep 4
Groep 8
Groep 4
Groep 5
Groep 8
Groep 3
Groep 7
Groep 6

De kinderen gymmen in de gymzaal van de Kameleon aan de Gerard ter Borchstraat. Ze gaan hier te voet onder
leiding van de leerkracht naar toe. In de gymzaal zijn buitenschoenen en schoenen met zwarte schoenzolen
niet toegestaan.

Nieuws uit de peutergroep
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Wij gaan in ieder geval weer enthousiast van start!
Op maandag 19 augustus gaan we ook net als school om 8.30 van start.
Algemeen:
Dagelijks is de peutergroep geopend van 8.30-11.50.
De jassen kunnen aan de kapstok bij hun naam en de tassen mogen in de bak bij de deur van de groep.
Kinderen hebben al gegeten als ze binnen komen.
Ouders wachten bij het ophalen buiten de poort, totdat groepsleiding aangeeft, dat het tijd is om de kinderen
op te halen. Op die manier blijft de rust in de groep, zodat de ochtend goed kan worden afgesloten.
Is je kind jarig, bespreken we een moment waarop we de verjaardag vieren. We hebben graag gezonde
traktaties, zoals groente of fruit. Groepsleiding heeft voorbeelden van gezonde traktaties op het bord hangen
of denk graag met jullie mee.
We sturen de thema planning naar alle ouders via de ouder app en hangen deze op het bord in de gang.
Iedere eerste week van het nieuwe thema verwachten we dat ouders (dagelijks) aanwezig zijn bij de kring,
zodat we kunnen uitleggen wat we bij de peutergroep doen tijdens het thema. En wat je thuis kan doen met de
kinderen.
We hebben het thema “ Welkom” van 19 t/m 30 augustus.
Onze tuin wordt woensdag gesnoeid, zodat we er weer volop in kunnen gaan spelen.

Weer naar de peutergroep:
Als ouders en kinderen binnen komen maken we natuurlijk een praatje, hoe de vakantie is geweest.
De ouders en kinderen spelen om 8.30 eerst samen tot 8.45.
Daarna gaan we met de kinderen in de kring en gaan we de namen noemen, nemen we het dagritme door, dus
wat we gaan doen vandaag. Zoals in de kring, samen spelen, fruit eten enz.
Ook de regels en afspraken nemen we door, zoals speelgoed mag je pakken en ruim je ook weer op als je klaar
bent. Of tijdens het eten gaan we aan tafel zitten.
We zullen bij het thema welkom in de 2e week de ouders informeren in de kring.
We wensen iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar!

Mad Science
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Appel, waar de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 27-8-2019.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering.
Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld
voor de ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis
met atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en
basen. Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om
thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 12-9-2019
Donderdag 19-9-2019
Donderdag 26-9-2019
Donderdag 3-10-2019
Donderdag 10-10-2019
Donderdag 24-10-2019
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

