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AGENDA
SEPTEMBER

INFORMATIE OP ONZE SITE:

1
14
15
23

Op onze site www.mbschool.nl vindt u allerlei
informatie.
Diverse roosters, een maandkalender, de
nieuwsbrief, informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het kopje
“ouders”.

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Prinsjesdag
Start Kinderpostzegels

GRUITDAGEN:

Op woensdag, donderdag en vrijdag kennen we
op school de zogenaamde Gruitdagen.
Op deze dagen nemen de kinderen als
tussendoortje groente of fruit mee.
WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!!!!
De eerste dag van zo’n nieuw schooljaar is altijd toch weer een beetje spannend. Hoe zal
die nieuwe juf of meester zijn? Hoe ziet de klas eruit? Op welke plek kom ik te zitten? Zijn
mijn vrienden en vriendinnen er weer of is er misschien een nieuwe leerling in de klas?
Daarom ook een warm welkom aan alle kinderen en ouders die dit jaar voor het eerst
kennismaken met de school. Wij hopen dat jullie hier een hele fijne tijd zullen hebben.
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Uiteraard ook welkom aan iedereen die de school al kent. Fijn dat iedereen er weer is. Wij
hopen dat jullie opnieuw een heel leuk jaar zullen hebben.

PARRO:
Afgelopen maandag heeft u, per mail, (opnieuw)een uitnodiging gekregen om uw Parro
account weer te activeren. De meeste ouders/verzorgers hebben dit inmiddels al gedaan. U
bent nu gekoppeld aan de nieuwe groep in het schooljaar 2020-2021. De leerkracht zal u
regelmatig een update sturen van de activiteiten binnen de groep.
Mocht u uw account nog niet hebben geactiveerd, zou u dit dan zo snel mogelijk willen
doen? Dan blijft u ook goed op de hoogte van de activiteiten die in de klas plaatsvinden.
Bij vragen/opmerkingen kunt u terecht bij meester Patrick. mail: p.vandenbosch@pro8.nu
ANDER INLOGSCHERM PARRO
Let op Vanaf 6 augustus jl. ziet u een ander inlogscherm als u Parro opent.
Naast het Parro logo ziet u dan ook een roze ParnasSys scherm. Dit betekent niet dat u
toegang heeft tot alle gegevens die in ParnasSys(ons administratiesysteem) staan.

Wat is er voor u anders?
Enkel het nieuwe inlogscherm waarbij aan u wordt gevraagd om opnieuw in te loggen.
Of (als u nog helemaal niet bekend bent in onze systeem) een account aan te maken. Dat
laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ouder onder een ander email-adres
geregistreerd staat. Per ouder dient u dan een account aan te maken.
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EVEN VOORSTELLEN…….
Juf Yvonne
Graag wil ik me via deze weg even voorstellen als intern begeleider
op de Mariabasisschool. Ik ben Yvonne Meier, getrouwd met René
en we hebben 2 zonen.
Ik werk sinds 1989 in het onderwijs.
Na een aantal jaren in het Speciaal basisonderwijs gewerkt te
hebben, ben ik de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest op de
Boomgaard in Braamt als leerkracht en intern begeleider.
De afgelopen 3 jaar was ik tevens werkzaam als intern begeleider op basisschool
Gaanderwijs in Gaanderen.
Ik heb er veel zin in om ,samen met de collega´s, het onderwijs en de zorg voor de
leerlingen verder te ontwikkelen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik aanwezig voor de IB-taken. Op maandag en
vrijdag werk ik afwisselend in de kleutergroepen A en B.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken of via de mail.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Meier
Tel: 0314-661863
Email: y.meier@pro8.nu
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Juf Frederike
Mijn naam is Frederike Bos.
Ik ben 23 jaar en woon in Hummelo.
Dit schooljaar ben ik op de Mariabasisschool te vinden als juf van
groep 1/2C op de dinsdag en woensdag.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten.

Juf Babette
Ik ben Babette Zwetsloot, 21 jaar oud en ik ben dit jaar de LIO-stagiaire
van groep 4. Samen met meester William zal ik dit jaar deze groep
lesgeven.
Ik studeer aan de PABO op Iselinge Hogeschool en ik zit in mijn vierde
jaar. Dit houdt in dat ik elke de maandag en dinsdag op school ben en
dat ik in de tweede helft van het schooljaar de klas 4 weken zelfstandig
zal lesgeven. Hier kijk ik al enorm naar uit.
Ik ben woonachtig in 's-Heerenberg en in mijn vrijetijd regisseer ik een
jongeren toneelvereniging in 's-Heerenberg.
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KANDIDAATSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR):
September 2020
Beste ouders/ verzorgers,
Kort voor de vakantie heeft Nicole Gundlach aangegeven te willen stoppen als MR lid
oudergeleding. Wij bedanken haar dan ook voor al haar inzet en tijd.
Daardoor is er wel een vacature ontstaan.
Graag bieden wij u als ouder, de kans om u kandidaat te stellen voor de MR.
De MR kent een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben op onze
school vertegenwoordigers. De zittingsperiode voor de oudergeleding is 3 jaar.
Alle taken van de MR zijn vastgesteld in een MR-reglement.
Wie kunnen zich kandidaat stellen?
Ouders met één of meerdere kinderen, ouder dan 4 jaar en ingeschreven op onze school,
kunnen zich aanmelden als kandidaat. Per gezin kan zich één ouder verkiesbaar stellen.
Hoe en wanneer kandidaat stellen?
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen door zich aan te melden bij de MR (personeel- of
oudergeleding) via mr@pro8.nu

De procedure?
Als er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, dan zal er een stemming
plaatsvinden.
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Informatie?
Heeft u belangstelling en/of wilt u graag wat meer weten?
Natuurlijk kunt u terecht bij de MR-leden die u graag informeren.
Oudergeleding:
Arianne Nieling
Eva Loskamp
Vacature

voorzitter

Persooneelsgeleding
Marije van den Berg
Daniëlle Freriks
Patrick van den Bosch

Met vriendelijke groeten,
De MR
GROEPSOUDERS:
Als u interesse heeft om groepsouder (vader of moeder) te worden in de groep van uw kind,
dan kunt u dat bij de groepsleerkracht aangeven. Ook kunt u daar vragen wat er verwacht
wordt van een groepsouder.
GEGEVENS
Het is belangrijk dat we alle gegevens goed in ons systeem hebben staan. Dus heeft u een
adreswijziging, een ander mailadres of telefoonnummer, laat het ons dan z.s.m. weten. Dit
mag per mail aan de eigen leerkracht.
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BINNENGEKOMEN POST:
Bericht van de jeugdcommissie van carnavalsvereniging d’ Olde Waskupen te ‘s-Heerenberg

Beste jongens en meisjes,
Op dinsdagmiddag tijdens de carnaval heeft jeugdprins Dann I een eind gemaakt aan het
carnavalsjaar 2019-2020 voor de jeugd van Waskuupstad. Normaal gesproken zou dit zijn
laatste officiële handeling zijn geweest als hoogheid. Vanwege het coronavirus zal dat dit
jaar niet het geval zijn. Hij zal dit jaar samen met zijn adjudanten Siem en Keano en
president Xavi nogmaals regeren over Waskuupstad. Voor de dansmarietjes, narren,
vaandeldrager en Raad van XI worden wel nieuwe kinderen gekozen uit groep 5 t/m 8.
In verband met het coronavirus zal het dit jaar anders zijn dan normaal, maar
carnavalsvereniging d’ Olde Waskupen doen er alles aan om het maximale eruit te halen. Dit
alles volgens de richtlijnen van het RIVM.
De jeugd heeft wel geluk dat er iets meer mogelijk is dan voor volwassenen. De
jeugdpronkzitting zal daarom op zaterdagmiddag 14 november a.s. in zalencentrum de
Gracht plaatsvinden. Wel in een aangepaste vorm.
CV d’ Olde Waskupen moet daarom op zoek naar een nieuw gevolg. Wil jij hier deel van
uitmaken? Je kunt je nu opgeven via onze website:
http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/aanmeldformulier-jeugdgevolg middels het
aanmeldformulier. Vraag altijd je ouders om toestemming!
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Dit feest kan uiteraard niet gevierd worden zonder de sterren op het podium. Dus kun jij een
feestje bouwen en zet jij de hele zaal op zijn kop? Meld je dan zo snel mogelijk aan voor de
buutschool via:
http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/buutschool/aanmelden-buutschool
Je wordt hierbij geholpen om een top performance neer te zetten door te oefenen op zondag
20 september a.s. van 09.30-10.15 uur. Dit vindt plaats bij Brandweerkazerne Bergh op de
Zeddamseweg 77. Extra oefendata zullen dan worden besproken.
Let op de buutschool is dan niet voor alle ouders toegankelijk. Dit zal van te voren worden
afgestemd door het secretariaat van de buutschool met de ouders van de kinderen die
meedoen.
EERDER EERSTE COMMUNIE GEMIST?
Alle ouders van de leerlingen van groep 4 hebben een uitnodiging ontvangen.
Mocht uw kind al in groep 5 zitten en u wilt er ook gebruik van maken, wilt u dat dan laten
weten?
We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste
Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat
ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om in deze ronde 2020-2021 mee te doen. Hun
ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd.
En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft
geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten
van deze stap meegenomen worden.

Mariabasisschool

www.mbschool.nl

info@mbschool.nl

