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AGENDA
Januari
24
25
24 jan-07 feb.

Nieuwsbrief 10 en coronabrief 5
Studiedag; alle leerlingen vrij
Toetsweken

Februari
02

OR vergadering

INFORMATIE OP ONZE SITE:
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”.

GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de
zogenaamde
Gruitdagen. Op deze dagen krijgen
we vanuit het EU-schoolfruit
verschillende soorten groenten en/of
fruit aangeboden.

Beste lezers,
START EERSTE LANDELIJKE TOETSPERIODE 2021-2022:
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om de ontwikkeling van leerlingen te volgen in een
leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). De Inspectie van het Onderwijs let op hoe de
school de vorderingen van de leerlingen meet en of dit leidt tot een goed beeld. Tevens kan,
op basis van de toetsresultaten, de kwaliteit van het gegeven onderwijs in kaart worden
gebracht.
Juist tijdens de pandemie is het van belang dat wij goed in beeld hebben waar de kinderen
staan in hun ontwikkeling.
Voor u is het belangrijk om te weten dat de resultaten van uw kind worden vergeleken met
het landelijk gemiddelde. Bijna alle scholen nemen deel aan deze toetsen.
Probeert u s.v.p. weg te blijven bij de gedachte niveau 1 is goed en niveau 5 is slecht.
Het gaat er om waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling t.o.v. het landelijk gemiddelde.
Heeft u vragen over de toetsen, vraag het aan de leerkracht van uw kind.
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VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN:
Ondanks de enorme toename van besmettingen (zondag 22 januari 65.000) heeft het
kabinet de lijn van versoepeling ingezet. Het beleid van de Mariabasisschool gaat hier
gefaseerd in mee, daar waar het gaat om het landelijke scholenbeleid. De aanpassingen op
basis van de persconferentie van vrijdag 14 januari ontvangt u vandaag in coronabrief 5.
Morgen, dinsdag 25 januari, zal er weer een persconferentie zijn. Wanneer het nodig mocht
zijn dan ontvangt u een aanvullende brief.

START JUF JULIE RUTTENBERG IN GROEP 8:
Juf Robin Wiersma, de leerkracht van groep 8, is zwanger. Vanaf 28 januari neemt Juf Julie
de klas van juf Robin over, omdat dan haar zwangerschapsverlof begint.
Vanaf vorige week is juf Julie al wel begonnen in groep 8 om in te werken. Deze
inwerkperiode zal duren tot 28 januari.
Wij wensen juf Julie een hele fijne tijd in groep 8 en wij wensen juf Robin een hele
voorspoedige en gezonde zwangerschapsperiode.

Beste ouders en verzorgers,
Ik ben blij en verheugd dat ik mij mag voorstellen middels deze nieuwsbrief.
Ik ben Julie Ruttenberg, 25 jaar en woonachtig in Stokkum. Vanaf 28 januari
zal ik juf Robin vervangen gedurende haar zwangerschapsverlof. Ik zal
fulltime het onderwijs in groep 8 gaan verzorgen. Ik vind het een ontzettend
leuke uitdaging om op de Mariabasisschool mijn loopbaan als leerkracht te
mogen starten. Ik kijk er naar uit om samen te werken met jullie als ouders
en met het team van de school.
Ik heb de afgelopen vier jaar Pabo gestudeerd aan de hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik heb afgelopen week mijn scriptie ingeleverd, deze
moet ik in januari verdedigen en dan ben ik officieel afgestudeerd.
Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan tijdens stages en mij
gespecialiseerd in de bovenbouw. Ook heb ik het afgelopen halfjaar als
invalleerkracht op meerdere locaties voor de klas gestaan. Robin zal mij
tijdens haar verlof ondersteunen vanuit huis. Op deze manier kunnen wij
samen met de kinderen het laatste halfjaar van groep 8 leuk en leerzaam afsluiten.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!
Graag tot ziens op school en een hartelijke groet,
Julie Ruttenberg
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STUDIEDAG OP 25 JANUARI 2022; ALLE LEERLINGEN VRIJ:
Morgen, dinsdag 25 januari, hebben de teams van de Mariabasisschool en de Galamaschool
een gezamenlijke studiedag. Dat wil zeggen dat de kinderen de hele dag vrij zijn.
Door de geldende coronaregels wordt deze dag niet fysiek gehouden maar digitaal. De
studiethema’s van deze dag zullen zijn:
•
De komende fusie MBS/PGS. De nieuwe school.
•
De nieuwe school in het nieuwe KindCentrum.
•
Kunst- en Cultuureducatie.
De studiedag wordt begeleid door de organisatie PenthaRho. Zij begeleiden tevens het
fusieproces en de bouw van de nieuwe brede school in ‘s-Heerenberg. U heeft in de vakantie
een brief van hen gehad.
Wij wensen alle deelnemers een fijne en leerzame studiedag.

CARNAVALSVRIJDAG VERZET NAAR VRIJDAG 10 JUNI:
Op vrijdag 25 februari a.s. staat er in onze jaarkalender een carnavalsviering gepland.
Helaas kan deze viering op dat moment niet doorgaan.
Carnavalsvereniging d’ Olde Waskupen heeft namelijk in samenspraak met de horeca en de
gemeente het carnavalsweekend verplaatst naar vrijdag 10 juni t/m maandag 13 juni a.s.
De scholen hebben daarom i.s.m. de carnavalsvereniging afgesproken dat wij op vrijdag 10
juni onze carnavalsviering houden en niet op vrijdag 25 februari. Dat wil zeggen dat vrijdag
25 februari voor alle leerlingen een normale schooldag is.(dus alle leerlingen t/m 14.00 uur
naar school)
Vrijdag 10 juni gaan de leerlingen uit groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur naar school en zijn dan de
middag vrij.
DEELNEMEN AAN DENKTANK ‘VERKEER’ NIEUWE LOCATIE:
Onze school zal straks gehuisvest worden aan de Zeddamseweg 84, te 's-Heerenberg. Dit
zal de nodige verkeersbewegingen van kinderen en ouders met zich meebrengen.
Het verkeer van en naar het gebouw van de kinderen en de ouders zal op een veilige manier
moeten gaan plaatsvinden. Dit kan betekenen dat er aanpassingen gedaan moeten worden
in de bestaande routes.
De gemeente heeft gevraagd of er ouders en/of leerkrachten zijn die kunnen/willen
meedenken op het verkeersaspect.
Als u hierover mee wilt denken, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres:
r.schipper@pro8.nu
Graag voor vrijdag 28 januari a.s.
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ACTIVITEITEN MEDENZEGGENSCHAPSRAAD(MR):
Afgelopen dinsdag 18 januari is er weer een MR-vergadering via Teams geweest. De
volgende twee onderwerpen zijn hier uitgebreid in besproken. Te weten:
-richtlijnen covid-19. Wij hebben de landelijke richtlijnen en de richtlijnen van de
Mariabasisschool uitgebreid besproken. In de bijlage volgt er ook een coronabrief.
-Ook heeft de MR de fusie besproken. De intentieverklaring is inmiddels door de MR
getekend en wij hebben gesproken over het formeren van een projectgroep.
ACTIVITEITEN OUDERRAAD(OR):
De OR heeft de afgelopen periode geen ondersteuning hoeven te bieden, omdat de
geplande activiteiten helaas geen doorgang konden vinden.
Op 2 februari a.s. staat er wel weer een OR-vergadering gepland.
WELKOM OP SCHOOL:
Ook in de afgelopen twee weken zijn er weer nieuwe leerlingen op onze school gestart.
Wij heten de volgende leerling van harte welkom op onze school!

Elizabeth

groep 1-2C

WANNEER IS ER EEN LEERKRACHT JARIG?
Het is natuurlijk al zichtbaar op onze jaarkalender, maar wij willen de verjaardagen van de
leerkracht ook nog in de nieuwsbrief vermelden. Alvast een fijne dag gewenst!
Op 27 januari a.s. is juf Marije jarig.
Op 05 februari a.s. is juf Daniëlle jarig.
Op 06 februari a.s. is juf Yvonne jarig.

LEESTIP:
Prentenboek van het Jaar 2022
Lezen blijft erg belangrijk voor jong en oud. Dus pak gezellig een boek en lees lekker weg…
Uiteraard is het voor ouders ook belangrijk om voor te lezen. Met name aan de jongere
kinderen.
•
•
•

Voorlezen maakt het leuker!
Heeft positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip
Laat kinderen kennismaken met het plezier van boeken.

Hierna volgt er een prentenboek. Tussen de titels uit de Prentenboeken Top 10 zit één boek
dat zich Prentenboek van het Jaar mag noemen. In 2022 is dat Maar eerst ving ik een
monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Dit boek staat centraal in de campagne en
wordt overal voorgelezen tijdens het Voorleesontbijt.
Dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou.
Jij ging slapen. En toen was het verhaaltje alweer uit. Ja… maar eerst ving ik een monster.
Het ideale prentenboek voor ieder kind dat nooit genoeg krijgt van voorlezen!
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RONDJE LANGS DE GROEPEN:

Elize heeft voor de Mariabasisschool
meegedaan aan de Nationale
Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van 'sHeerenberg.
Ze heeft de wedstrijd helaas niet
gewonnen, maar heeft wel genoten en is
een hele ervaring rijker. Je hebt het goed
gedaan Elize!

Samen bouwen!

Een ballon laten knallen! Elke dag eentje
met daarin een zelfgekozen beloning

Groep 3 maakt
iets lekkers voor
de vogels.

Sommen geoefend in de gymzaal.
7+...=10

Groep 4 heeft nog "Wat is
waar?" gespeeld om erachter
te komen hoe goed zij elkaar
kennen en om nieuwe dingen
te leren over elkaar.
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Samenwerkend leren in
groep 6.

Winter in groep 5: sneeuw en
ijsbloemen.

Nienke heeft haar spreekbeurt gehouden over ballet. Dus iedereen doet mee met de
passen. Super!

Helaas zat er in december geen kerstontbijt
in voor groep 8, omdat ze toen in
quarantaine zaten. Daarom maar een lunch
in het nieuwe jaar! Groepsouders en ouders
bedankt voor het organiseren van de
lekkere lunch!
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