
       NIEUWSBRIEF   17 februari  2020     nr. 11  week  8 

 

Mariabasisschool www.mbschool.nl info@mbschool.nl 
 

1 

 AGENDA 

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 nemen de kinderen als 
tussendoortje groente of fruit  mee. 
 
 

__________________________________________________         

GEKKE HOEDEN / PETTEN EN HAREN DAG     
       
Op donderdag 20 februari zetten we de boel vast “op de kop”.  
 
Die dag hebben we gekke hoeden/petten/haren dag!  
De kinderen mogen met een gek hoofddeksel, gekke haren op school komen.   
 

Hebben jullie al een idee hoe je komt? De juffen en meesters wel!!!!!!!  
 
     
   
 

 

Februari  

17 Nieuwsbrief 11 

18 Rapportgesprekken 

19 Rapportgesprekken 

20 Gekke hoeden / petten 
en haren dag 

21 Carnaval op school 

22-2 t/m    
1-3 

Voorjaarsvakantie 

  

Maart  

2 OR vergadering 

9 Nieuwsbrief 12 

16 t/m 20 Projectweek 
 “Ik eet het beter” 

20 Techniek groep 7 

23 Techniek groep 8 

29 Start zomertijd 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441
http://www.mbschool.nl/
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CARNAVAL                             
Op vrijdag 21 februari a.s. is er weer carnaval voor 
alle leerlingen op school. Dus, vroeg opstaan, 
verkleden en schminken.   
 
Alle kinderen worden om 8.30 uur verkleed op 
school verwacht. 
 
 De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben 
 ’s morgens van 10.00u. tot ongeveer 11.30u. een 
carnavalsviering in de hal van de school.  
Daarbij bent u van harte welkom. Natuurlijk wel 
verkleed.  
Prins Vincent I en jeugdprins Dann I van carnavalsvereniging d’ Olde Waskupen komen 
natuurlijk met hun gevolg even langs. Ook de prinsen uit Stokkum van CV de Leertrekkers, 
zullen onze school nog met een bezoek vereren.  
De kinderen uit gr.1 t/m 4 hebben om 12.00 uur vakantie.  
Zij mogen onder toezicht van de eigen ouder(s)/verzorger(s)/opa(’s) en oma(’s) ook ’s 
middags de viering bezoeken.  
  
’s Middags is er uiteraard weer een carnavalsviering voor de bovenbouw (gr.5-8).  
Dat wil zeggen dat de kinderen wel een lunch moeten meenemen voor de middagpauze.   
Om 12.30 uur beginnen we dan langzaam met het programma.  
Ook in de middag komen de prinsen van de Waskupen en de Leertrekkers nog langs.   
Rond 14.00 uur zullen we het programma beëindigen en kunnen de kinderen genieten van 
de voorjaarsvakantie.   
Dus heeft u zin om mee te hossen met de kinderen, dan zien we u vanaf 12:30 uur in de hal 
van de school. Natuurlijk wel verkleed.  
  
Omdat het voor iedereen een fijn feest moet worden vragen wij om enge maskers, zwaarden 
ect. thuis te laten.  
Spuitbussen, confetti en serpentines kun je bewaren voor de optocht. Zo houden we het 
voor iedereen leuk. 
  
We maken er met elkaar een allejeekes gèèf feest van!  
 
ALAAF!!      
 
WILT U ERAAN DENKEN DAT FOTOGRFEREN EN FILMEN OP SCHOOL NIET MEER 
KAN IVM DE AVG WETGEVING. NIET ALLE OUDERS VAN ONZE KINDEREN HEBBEN 
DAAR NAMELIJK TOESTEMMING VOOR GEGEVEN. 

                      
Rapporten  
Voor de kinderen van groep 1 is er een gesprek, maar geen schriftelijk rapport. Dat gaat 
vanaf groep 2 gebeuren. 
Tot en met groep 5 zijn er geen kinderen bij de gesprekken. Kinderen mogen buiten de 
groep wachten. Er liggen kleurplaten op de tafel in de hal. Het is niet de bedoeling dat er in 
de bouwhoek wordt gespeeld. Mocht toch ergens materiaal van school gebruikt zijn, dan 
vinden we het wel prettig dat de ouders ook samen met het kind opruimen. 
In de groepen 6, 7 en 8 zijn de leerlingen ook uitgenodigd.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441
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SCHOOLVOETBALTOERNOOI 

Ook dit jaar staat er weer een schoolvoetbaltoernooi gepland. Dit jaar wordt deze gehouden 

op vrijdag 10 april(Goede Vrijdag) op sportpark de Nevelhorst(DVC’26) te Didam. 

Het toernooi wordt in de ochtend voor groep 5 en 6 gehouden en ’s middags zijn de 

kinderen uit groep 7 en 8 aan de beurt. 

Mocht uw zoon/dochter interesse hebben om mee te doen, dan kan hij/zij zich aanmelden bij 

de eigen leerkracht. Graag voor a.s. vrijdag(21 febr.) 

Uiteraard zijn we dan ook weer op zoek naar leiders. Dus mocht u interesse hebben, dan 

kunt u zich aanmelden via p.vandenbosch@pro8.nu  

De rest van de informatie (invullen briefjes, vervoer enz.) komt na de vakantie!  

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Henny van Wessel geboren maart 1956 te Didam, opgegroeid in Loil, 
en woonachtig in Wehl.    
Ik ben ongetrouwd en heb geen kinderen, maar ik heb wel al jaren een relatie met een leuke 
vriendin.  
Mijn hobby's zijn fietsen, een avondje dansen, ik mag graag een pijltje gooien op een 
elektronisch dartbord en ik ga graag uit eten in een wok restaurant.   
En oh ja, op zijn tijd hou ik ook wel van een dolletje en een lolletje… 

  
Verre reizen maken is niet zo mijn ding, maar ik ga wel al 
ruim 35 jaar in het laatste weekend van augustus naar het 
wijnfeest in het mooie plaatsje Cochem aan de Moezel bij 
onze oosterburen.   
Voorheen heb ik gewerkt als metselaar, en ruim 20 jaar in 
de metaal als richter. Wat inhield dat ik met een zware 
hamer cirkelzagen moest bewerken, zodat ze zonder dat er 

een slag in zat mooi rond draaiden.  
 
Sinds 2008 ben ik binnen pro8 werkzaam als conciërge en ik doe dit met veel plezier. Ik 
geniet elke dag van de omgang met de kinderen en ik hoop dit tot mijn pensioen ook op de 
Mariabasisschool te mogen doen.  
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441
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BINNENGEKOMEN POST 

- GGNet 

- Uitnodiging Techniek dag  

  
Het GGNet start binnenkort met een doe- praatgroep voor kinderen van wie de vader of 
moeder psychisch ziek of verslaafd is. 
 
Tevens starten zij ook met een Brussengroep. Dit is een groep voor broers en zussen van 
kinderen met autisme / ADHD. De brussen komen zes keer bij elkaar. 
 
Het volledige aanbod is te vinden op: Agenda preventie Oost-Gelderland en de Liemers - 
GGNet 
  
 Folders met informatie over beide cursussen zijn verkrijgbaar op school. 
_________________________________________________________________________ 

 

Jongeren ontdekken techniek op de  
Techniekdag de Liemers 

 
Zevenaar, 10 februari 2020 

Techniek heeft de toekomst! Wist jij bijvoorbeeld dat techniek de motor is achter het 
realiseren van klimaatdoelstellingen? Of neem de zorg. Uitvoering vindt steeds meer thuis 
plaats en dat is alleen mogelijk met de juiste techniek. Nu kiezen voor een technische 
opleiding is kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede arbeidsvoorwaarden. 

Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april 
Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de 
Techniekdag is kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten 
komen met techniek. Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op de 
Techniekdag door middel van doe-activiteiten zien hoe leuk en breed techniek is. Alle 
aspecten en niveaus komen deze dag aan bod: van timmeren tot experimenteren in een 
laboratorium en van autoschadeherstel tot programmeren van een robot.  
 
Locatie en tijden 
De Techniekdag op zaterdag 18 april vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care 
aan de Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is 
voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.  
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers. 
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