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AGENDA
Februari
07
10
14
21

Nieuwsbrief 11
Online ouderavond PentaRho 19.30 uur
Studiedag; leerlingen hele dag vrij
Valentijnsdag
Nieuwsbrief 12

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,
UITNODIGING DIGITALE OUDERAVOND DONDERDAG 10 FEBRUARI
A.s. donderdagavond 10 feb om 19.30 uur zal er door de organisatie PentaRho een
webinar worden georganiseerd over onze fusie en vorming van het Kindcentrum in ’sHeerenberg. Helaas kan een fysieke bijeenkomst niet i.v.m. de huidige coronaomstandigheden. Daardoor is er een digitale ouderavond georganiseerd.
Deze bijeenkomst zal ongeveer een uur duren en kunt u via een link inloggen. In de bijlage
vindt u nog meer informatie met daarbij ook nog de link.
In deze bijeenkomst zullen de volgende thema’s aan bod komen. Te weten:
-het nieuwe Kindcentrum
-de fusie tussen de Mariabasisschool en de Pastoor Galamaschool
-en de wijze van communicatie en participatie richting de ouders.
Wij hopen u allen a.s. donderdag te zien.
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AFRONDING LANDELIJKE TOETSPERIODE MEDIO SCHOOLJAAR 2021-2022
Helaas is de toetsperiode door uitval van leerkrachten en door veel zieke leerlingen anders
verlopen dan wij hadden gepland.
Hierdoor kunnen wij pas later starten met het analyseren van de resultaten en deze tijdens
een studiedag met elkaar bespreken. Wij zullen er alles aan doen om alle gegevens voor u
klaar te hebben tijdens de rapportgesprekken.

GESLAAGDE STUDIEDAG MARIABASISSCHOOL EN GALAMASCHOOL 25 januari 2022 jl.

Beide teams kunnen terugkijken op een geslaagde studiedag. Tijdens de studiedag hebben
beide team o.l.v. de organisatie PentaRho kenbaar gemaakt wat zij vanuit
hun eigen school wilden behouden en hoe zij hun nieuwe school “dromen”.
Tijdens deze dag hebben wij gewerkt aan de kernwaarden en het ontwerpen
van een gezamenlijke missie/visie, cultuur en profilering.
Het was fijn om te ervaren dat beide teams elkaar op hoofdlijnen goed
kunnen vinden.
STUDIEDAG OP 14 FEBRUARI 2022; ALLE LEERLINGEN VRIJ:
Zoals u al in de jaarkalender heeft kunnen lezen. Op maandag 14 februari a.s. hebben de
leerkrachten een studiedag op school.
De leerlingen zijn op deze dag vrij.
RAPPORTGESPREKKEN
Op dinsdag 22 en woensdag 23 februari a.s. staan de rapportgesprekken(10 min.) weer
gepland. U kunt zelf de voorkeur voor een dag/tijd aangeven in de parro app. Groep 8 heeft
andere data. Zij voeren de VO-gesprekken en deze duren 20 min.
Op dinsdag 8 februari kunnen de ouders met meerdere kinderen op school, zich inschrijven
Vanaf woensdag 9 februari kunnen de overige ouders inschrijven. De sluitingsdatum is
maandag 14 februari.
Al deze gesprekken zullen worden gehouden via Microsoft Teams. U ontvangt van de
leerkracht een uitnodiging met link. Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter vanaf groep 6
bij het gesprek aanwezig is.
De duur van het rapportgesprek is 10 min. en centraal staat dan ook het bespreken van het
rapport. Wij zullen die 10 min. ook strikt moeten aanhouden, omdat anders andere ouders en
leerkrachten, die na u komen, qua tijdstip in de problemen komen. Mocht u na het gesprek
toch nog meer tijd nodig hebben, dan kunt u altijd om een vervolggesprek vragen.
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ACTIVITEITEN MEDENZEGGENSCHAPSRAAD(MR):
In de afgelopen twee weken is de MR meegenomen in het beleid op de Mariabasisschool
inzake COVID-19 en de te volgen stappen vanuit het vervangingsprotocol. (zie brief vrijdag 4
febr. jl)
De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 8 maart.
ACTIVITEITEN OUDERRAAD(OR):
Vorige week woensdag (2 februari jl.) heeft de ouderraad weer een bijeenkomst gehad.
Tijdens deze bijeenkomst hebben zij gesproken over de hulp en inzet van de OR bij het
aankomende schoolvoetbal, Pasen en carnaval op school. Ook is tijdens deze vergadering
gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage.
Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage aan u gevraagd. Dit is t.b.v. activiteiten zoals
bijv. het schoolreisje of de culturele jeugdvorming.
De ouderbijdrage is € 10,- per kind.
Culturele Jeugdvorming t/m groep 5 € 10,- en vanaf groep 6 € 12,50.
Bijdrage voor het schoolreisje is voor alle kinderen € 7,50. (Het schoolreisje wordt i.v.m. de
kosten 1x per 2 jaar gehouden).
Bent u voornemens dit over te maken, dan kunt u het bedrag per bank overmaken op:
rekeningnummer NL12RABO0326603689 t.n.v. Oudervereniging Mariabasisschool
's-Heerenberg onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Totaalbedrag kinderen t/m groep 5
Totaalbedrag kinderen groep 6-7-8

€ 27,50
€ 30,-

Wanneer uw kind vanaf 1 januari jl. is ingestroomd en u voornemens bent de ouderbijdrage
over te maken, dan zouden wij aan u onderstaand bedrag willen vragen.
Totaal kinderen t/m groep 5 € 13,75.
Totaal kinderen groep 6-7-8 € 15,

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 11 februari a.s. is juf Inger jarig
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LEESTIP:
Pinkeltje gaat naar Friesland!
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.
In deze nieuwsbrief een boek voor kinderen vanaf 7 jaar.
•
•
•

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

Pinkeltje in Friesland is een gloednieuw avontuur van een van de meest iconische figuren uit
de Nederlandse jeugdliteratuur – wie is er niet met Pinkeltje opgegroeid? Met herkenbare
illustraties van Arne van der Ree.
Een korte samenvatting:
Pinkeltje en Pinkelotje zijn nog maar net terug van vakantie als
koning Pinkelpracht hun hulp inroept. Kroonprins Pinkelhart
is spoorloos verdwenen en de koning vraagt de twee pinkels naar
hem op zoek te gaan. Maar waar moeten ze beginnen? Het enige
wat de koning hen kan vertellen, is dat de prins vlak voor zijn
verdwijning een boek had bestudeerd over een bijzondere Friese
mantelspeld.
Pinkeltje en Pinkelotje aarzelen geen moment en reizen met een koninklijke raket af naar
Friesland, waar ze proberen de prins én de mantelspeld te vinden – en waar ze gelukkig ook
nog even tijd vinden voor een lekker plakje sukebolle.
RONDJE LANGS DE GROEPEN:
Nieuwe rekenkast
De rekenwerkgroep is druk bezig geweest met het inrichten van de nieuwe rekenkast(en).
De kinderen gaan spelenderwijs oefenen met het automatiseren binnen het vakgebied
rekenen.
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Muziek in groep 1 en 2
De kleuters werken in de maanden januari en februari over muziek. Muziek maken, muziek
luisteren, zelf je eigen ritmestokjes beschilderen, dansen en leren over verschillende
toepassingen van muziek. Zelf muziek maken is favoriet bij bijna alle kleuters. Hebben ze
thuis al wat laten horen?

Verkeer in groep 3 en 4
Onlangs hebben de kinderen van groep 3 en 4 een les verkeer gehad met als thema: Weer
en verkeer.
Eerst hebben we een gesprek gevoerd over de verschillende weertypes en hoe die invloed
hebben op het verkeer. Ook rijden in het donker hebben we met elkaar besproken: hoe zorg
je ervoor dat je als fietser en voetganger zichtbaar bent? Daarna hebben we samen een
werkblad gemaakt met verschillende vragen over weer en verkeer. Tenslotte de kleurplaten
ingekleurd (eerst de lichten natuurlijk!) en een mooi Glow in the dark stick gekregen om goed
op te vallen!

Lezen op school
Op de Mariabasisschool staat het lezen hoog in het vaandel. We hebben een prachtige bieb
in de school, maar bezoeken ook de bibliotheek in de stad veel. We gaan met de groepen
zes keer per jaar boeken lenen. Ook wanneer er gewerkt wordt aan een thema levert de bieb
hiervoor de boeken. Bv. Groep 3 gaat over 2 weken werken aan het thema zon, maan en
sterren en zij hebben nu al de boeken rondom dit thema!
Tijdens de Kinderboekenweek worden de groepen 4 en 7 altijd uitgenodigd voor het
schrijversbezoek.
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Samen…….

In de pauze samen
een spel spelen

Samen bouwen!

Samen bedenken hoe je achter
een betekenis kunt komen van een
moeilijk woord

Juf Robin(gr.8) gaat bijna met
zwangerschapsverlof
Een verrassing van de kinderen!
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