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Wij elfjes leven in ’t zonnelicht,

Veel arbeid wordt door ons verricht.

Wij kleuren de bloemen in ’t licht van de zon,

Wij wijzen de bijen de honingbron.

Zo werken wij samen, vrolijk en blij,

En gaat de dag heel snel voorbij.

Wij elfjes rusten bij maneschijn,

Om morgen weer wakker en fris te zijn.

A.D. Hezemans-Westra

Een fijne start van het tweede schooljaar

Het tweede jaar van het Sterrenbos gaat alweer bijna van start.
Na een mooie zomer met zeer wisselend weer, hopen we dat

iedereen weer zin heeft in het nieuwe jaar.

Ook dit jaar willen we graag van de school weer een fijn
onderkomen maken voor de kinderen en leerkrachten. Met het

groeien van de school, betekent dat onder meer dat de bovenste
lokalen in gebruik genomen gaan worden. Daarom willen we
helpende handen vragen voor de start van het schooljaar.

Concreet wordt er hulp van ons gevraagd in de laatste week van
de vakantie bij:

Schilderen van de bovenste 2 lokalen
Maken van gordijnen voor de bovenste lokalen

Maken van gordijnroedes
Ophangen van schilderijtjes etc. 

Daarnaast is er nog een vraag vanuit de leerkrachten: heeft
iemand zitzakken over voor de school? 

Graag horen we wie er tijd, ruimte en zin heeft om te helpen.
Dan inventariseren en coördineren wij en zorgen voor een aantal

gezellige en productieve klusmomenten.

https://mailchi.mp/5ef7e67974ff/start-nieuwe-schooljaar-20192020?e=[UNIQID]


Klik op onderstaande button als je kunt helpen! 
 

Lezing door Loïs Eijgenraam

Op maandagavond 16 september zal Loïs Eijgenraam een lezing
verzorgen voor ons. In de Proloog neemt zij ons mee in de

wereld van spel en spelen. Zorg dat je erbij bent en geef je op
via de button onderaan dit bericht!

Over de spreker
Loïs Eijgenraam heeft jarenlang als kleuterleerkracht en

vakleerkracht (6-12 jaar)  binnen het vrijeschoolonderwijs
gewerkt. Daarnaast werkt(e) zij als gastdocent op verschillende

(heil)pedagogische opleidingen in binnen- en buitenland.
Momenteel is zij werkzaam als onderwijsadviseur bij BVS
schooladvies. Vanuit haar jarenlange ervaring heeft zij

verschillende boeken geschreven over onderwerpen binnen de
ontwikkeling van het kind en de rol van ouders/ opvoeders

hierin. 

Tijdens de lezing komen de volgende zaken aan
bod: verschillende spelvormen, spelontwikkeling,

spelvoorkeuren, vervelen, opruimen en de rol van de opvoeder
bij/voor het spel van kinderen.

Tot maandag de 16e!

Website

 Voor meer informatie ga naar www.svoamerongen.nl
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.  

Copyright © *2018* *Stichting Vrijeschool-onderwijs Amerongen*, All rights reserved.

Ik help mee

Ja, ik kom graag naar de lezing!
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Our mailing address is:
info@svoamerongen.nl
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