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nieuwsflits 
mei 2019

De mei is gekomen, 

De haasjes, die springen, 

Nu bloeien de bomen, 

Nu geuren de bloemen, 

De bijtjes, die zoemen, 

De vogeltjes zingen, 

De kikkertjes kwaken, 

De lammetjes blaten, 

De veulentjes dart’len, 

De visjes, die spart’len, 

De bloesems ontluiken. 

Feest is ’t daar buiten!

M.C.S. Poldermans

Nieuwe website 
 

De stichting heeft een nieuw 'jasje' gekregen. En daar hoort een
vernieuwde website bij! Ga naar www.svoamerongen.nl om onze

nieuwe huisstijl te bekijken. Ons mailadres is vanaf nu:
info@svoamerongen.nl.  

 
De stichting zet zich in voor vrijeschool- onderwijs in Amerongen

en werkt daarin natuurlijk nauw samen met het team van Het
Sterrenbos.  

https://mailchi.mp/98ab27beddd2/nieuwsflits-mei-2019?e=[UNIQID]


Promotie
 

Als nieuwe school is Het Sterrenbos groeiende. Wij ondersteunen de school hierin graag door
activiteiten en lezingen te organiseren. Daarnaast willen we graag de zichtbaarheid van de school

vergroten en zorgen dat mensen in de wijde omgeving weten dat vrijeschool Het Sterrenbos bestaat.
Meelopen in de avond4daagse, een opendag en flyeren zijn manieren om de bekendheid van de school

te vergroten. 
 

Wil je helpen om de school te laten groeien? Heb je ideeën over hoe we meer leerlingen kunnen laten
kennismaken met ons vrijeschool- onderwijs?  Laat het ons weten! 

Meelopen Avondvierdaagse Leersum/Amerongen 
 

Elk jaar lopen de scholen uit Amerongen, Leersum en Elst mee
met de Avondvierdaagse. Een sportief evenement dat wordt
georganiseerd vanuit de sportvelden in Leersum (Wildbaan 2,

HDS-terrein). Dit jaar vindt de Avondvierdaagse 2019 plaats van
dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei.  

 
Het Sterrenbos loopt dit jaar voor het eerst ook mee! We willen

ons graag als sportieve en gezonde school op de kaart zetten
tijdens dit evenement!  

 

Nieuws van de schoolpleincommissie 
 

De schoolpleincommissie is al een aantal keer bijeen gekomen om te
vergaderen over de inrichting van het schoolplein. Er is gekeken naar

gebruikersovereenkomst om te weten wat wel en niet mag,
subsidiemogelijkheden zijn besproken, ideeën over inrichting zijn ter

tafel gekomen. De gemeente heeft toegezegd op zeer korte termijn een
hek om het schoolplein te plaatsen. Goed nieuws, en beter nog omdat

de groenstrook bij het schoolplein gaat horen!  

Agenda
Zaterdag 11 mei: Grietmarkt (biologische kunstmarkt) 
Donderdag 16 mei 19.30- 21.00 uur:  Atelier-avond 'zomer' bij
Het Sterrenbos  
Zaterdag 18 mei 14.00- 16.00 uur: OPEN DAG bij het
Sterrenbos 
Zaterdag 18 mei: Bosuilmarkt bij KDV de Bosuil (tweedehands
kleding en speelgoed) 
Dinsdag 21 mei-vrijdag 24 mei: Avondvierdaagse
Leersum/Amerongen
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