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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,
HULP VOOR OEKRAÏNE
Bij het zien van de afschuwelijke beelden ontstaat bij ons meteen de behoefte om de
helpende hand te bieden.
Wij, als team van de Mariabasisschool, willen ook graag onze bijdrage leveren. Echter de
vraag is hoe en op welke wijze wij samen met de kinderen en de ouders de juiste hulp
kunnen bieden.
Inmiddels hebben wij hierover gesproken met onze medezeggenschapsraad. Ook hebben
wij het gehad over hoe wij op verantwoorde wijze met de kinderen praten over deze
afschuwelijke oorlog.
Tijdens de teamvergadering van vandaag, maandag 14 maart, gaan wij met het hele team
hierover in gesprek. Wij houden u op de hoogte.
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VERDERE VERSOEPELINGEN CORONAREGELS
Voor de vakantie heeft u van ons een brief gehad met daarin de specifieke regels voor onze
school.
Na de vakantie was het weer even wennen aan het nieuwe normaal, maar wij hebben er
gedurende de rest van de week van genoten dat de kinderen weer met en door elkaar
spelen en dat wij weer op normale wijze, zonder brandtrappen, naar binnen gaan. Wanneer
de trend van versoepelingen doorgaat, dan ontvangt u van ons weer de gebruikelijke
coronabrief na het persbericht op dinsdag 15 maart aanstaande.

HET IS LENTE
Het weer kon de afgelopen periode niet beter. Het lentegevoel hebben wij bij de kinderen
weer volop gezien. Tijdens de lentewandelingen hebben wij allen kunnen genieten van het
mooie lenteweer. Onder het kopje ‘rondje langs de groepen’ ziet u een korte impressie.

TOCH EEN KLEIN BEETJE CARNAVAL VOOR DE JEUGD
Carnaval wordt dit jaar in het weekend van 11-12 juni in ’s-Heerenberg gevierd, maar om
toch even stil te staan bij het carnavalsfeest werd op zaterdag 26 februari jl. live in de Gracht
een Jeugdpronkzitting XXS gehouden.
Waarbij eerst was voorgenomen om deze alleen via een livestream uit te zenden, kon er
door de recente versoepelingen toch een feestje worden gebouwd in de Gracht.
Carnavalisten jong en oud konden zo genieten van een vermakelijke pronkzitting die dankzij
StadsTV Bergh ook live in de woonkamer op TV was mee te kijken.
Ook onze school was hierbij goed vertegenwoordigd. Vijf dames uit groep 7 zongen ons
schoollied ’s-Heerenbarg steet op zien kop’ en daarnaast hadden wij ook veel kinderen, uit
diverse groepen, die meededen aan het programma. Het was een supermiddag!
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INFORMATIE OVER BUITENGEWOON VERLOF
Enige tijd geleden hebben wij bezoek gehad van 2 leerplichtambtenaren van de gemeente
Montferland. Het doel van de bijeenkomst was om de verloven te bespreken, de wettelijke
kaders en de verantwoordelijkheden nogmaals met elkaar te bespreken met de daarbij
behorende verplichtingen.
Tijdens het gesprek hebben de ambtenaren aangegeven dat zij ons beleid, de kaders en de
verantwoordelijkheden van ons beleid respecteren, echter gaven zij twee aanvullingen. De
aanvullingen zijn als volgt:
•
•

Wanneer u verlof aanvraagt voor een huwelijk in ruime zin, dan moet het verlof
aangevuld worden met een document ter bewijslast. Denk hierbij aan een uitnodiging,
het trouwboekje of anders.
Wanneer een kind langdurig ziek is of afwezig door de coronacrisis, dan gaan wij, in
overleg met de leerplichtambtenaar en de schoolarts in gezamenlijkheid onderzoeken
naar een gepaste onderwijsvorm. Een vorm waarbij de school voldoet aan de
gestelde kaders.

Wanneer er bij een aanvraag extra vakantieverlof wordt afgewezen en de leerling alsnog
ziek wordt gemeld, dan adviseert de leerplichtambtenaar ons en in overleg met hen, wordt er
dan een huisbezoek afgelegd.
Wanneer een leerling die wordt ziek gemeld niet aanwezig is op het feitelijke woonadres, dan
s.v.p. bij ziekmelding gelijktijdig het verblijfadres doorgeven.
Heeft u vragen over verlof/verzuim, maak een afspraak met de schoolleiding. Wij staan u
graag te woord.
GEBRUIK PARRO ONDER SCHOOLTIJD
Zoals u weet gebruiken wij de parro app om foto’s en korte berichten met u te delen. Ook
voor korte vragen en meldingen vanuit de ouders zijn wij, voor en na schooltijd, hierop
beschikbaar. Tijdens de lestijden zullen de leerkrachten het bericht wellicht niet lezen en/of
reageren. Mocht er onder schooltijd toch iets noodzakelijks zijn, dan kunt u altijd naar school
bellen.
Wij willen u ook vragen om ziekmeldingen via onze website te laten verlopen en als dit niet
anders kan, per telefoon.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

ACTIVITEITEN MEDENZEGGENSCHAPSRAAD(MR)
Vorige week dinsdag heeft de MR weer een fysieke bijeenkomst gehad. Daarin werd onder
andere het veiligheidsrapport besproken. Denk hierbij aan het veiligheidsgedeelte binnen de
school, zoals de stopcontacten, kabels ed. Daarnaast hebben wij ook gesproken over de
fusie. De voorzitter van het College van Bestuur was hierbij aanwezig en gaf de laatste stand
van zaken weer.
Tenslotte hebben wij nog gesproken over de oorlog in Oekraïne. Hoe gaan wij
hier in de klas mee om en wat kunnen wij voor hen betekenen? Deze zaken
pakken wij ook binnen het team op.
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ACTIVITEITEN OUDERRAAD(OR)
Vanuit de KNVB wordt er ieder jaar een schoolvoetbaltoernooi gehouden. In het verleden
was v.v. Sprinkhanen hiervoor de locatie en de laatste jaren werd het toernooi gehouden op
het terrein van DVC’26.
Helaas kon het toernooi de afgelopen jaren niet doorgaan. Het toernooi voor dit schooljaar
stond gepland voor vrijdag 15 april a.s.(Goede Vrijdag), maar ook deze datum is niet
haalbaar. Er wordt gekeken naar een nieuwe datum. Hopelijk lukt dit. Mocht er meer
informatie zijn, dan zullen wij dit in de volgende nieuwsbrief melden.
De OR helpt altijd, samen met enkele teamleden, mee met het organiseren van het
schoolvoetbaltoernooi vanuit onze school. Zo snel wij een datum horen, gaan wij hier meteen
mee aan de slag.

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 zaterdag 26 maart is meester Henny jarig.

WIE WIL ONS HELPEN IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK?
We zijn op zoek naar ouders die zouden willen helpen in de schoolbibliotheek op woensdagof vrijdagmorgen van 08.30 tot 09.00. Lijkt het u leuk om de kinderen te helpen een boek te
vinden en dit in het systeem in te voeren? Mail dan naar juf Margo (m.wijma@pro8.nu).
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LEESTIP
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 leestip n.a.v. het onderwerp van Nieuwsbegrip(methode begrijpend
lezen groep 4 t/m 8) van twee weken geleden.
•
•
•

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

Of lees Silvester ...en de verdwaalde wolf van Willeke Brouwer.
IJsselbroek is in rep en roer: er is een wolf gezien. Silvester en zijn
vrienden komen in actie en gaan op onderzoek uit.
Of Stuntvlogger Sam en de wolf van Weverseind van Jelmer
Jepsen.
Het lijkt een supersaaie zomervakantie te worden, maar dat verandert al snel als Sam gaat
stuntvloggen. En het wordt nog spannender als Sam en zijn buurmeisje Nathalie een
gewonde moederwolf met vijf jongen in het bos vinden en ontdekken dat de boswachter de
wolven stiekem voor veel geld wil verkopen.

RONDJE LANGS DE GROEPEN:
Feest bij de kleuters:
Juf Marion en Juf Anneke waren jarig en juf Alieke heeft haar diploma gehaald. Hieperdepiep
hoera......
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Groep 3
Ook in groep 3 was er feest. De kinderen hebben allemaal hun letterdiploma gehaald, dus
reden voor een feestje: HET LETTERFEEST

Groep 4
In groep 4 lezen de kinderen als een raket.....en op verschillende manieren. Zelfs op de kast:

Groep 5 Tafels
In groep 5 zijn de kinderen druk met het leren en toepassen van de tafels. In de vorm van
allerlei spelletjes leren ze de strategie van de tafels.
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Groep 6

Enkele kinderen hadden zich opgegeven om kinderburgemeester te worden in de gemeente
Montferland. Helaas werden ze niet uitgekozen, maar kregen ze wel een oorkonde en een
presentje van de gemeente. Dank je wel!
Ook werd er natuurlijk volop gelezen in groep 6!

Groep 7
Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 7 veel samengewerkt!

Knutselopdracht:
De kinderen uit groep 7 gaan deze week een vogelhuisje knutselen.
Denken jullie aan melk- en/of yoghurtverpakkingen?
Het resultaat volgt….
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Groep 8
Het mooie weer komt eraan!
Groep 8 heeft afgelopen week kruiden gezaaid. De komende weken gaan ze deze zelf
verzorgen. Benieuwd welk plantje het beste groeit!

15 jaar interieurverzorgster..
Jacqueline maakt al 15 jaar onze school schoon. Daar staan wij uiteraard wel even bij stil…

Eindelijk mag het weer…….ouders in school
Door het versoepelen van de coronamaatregelen mogen de ouders
ook weer in school. Daar zijn we heel erg blij mee.
De luizenouders zijn vorige week maandag al gestart met het
controleren van de luizen in alle groepen. Wanneer er luizen/neten
zijn gevonden in de groep van uw zoon/dochter, dan krijgt u uiteraard
bericht. Fijn dat jullie er weer zijn!

Ook de sfeerouders zijn er weer.
Ze hebben de wielen van ‘De boekenbus’
supermooi geverfd.
De sfeerouders bereiden nu het
thema Lente/Pasen voor.
Dankjewel ouders!
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De hele school heeft genoten van een lentewandeling
Even niet lezen en rekenen, maar lekker naar buiten. De lentezon opzoeken. Alle groepen
hebben de afgelopen week een heerlijke wandeling gemaakt. Zie hieronder de stralende
foto’s:
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BINNENGEKOMEN POST:
MET KORTING NAAR EEN FAMILIEVOORSTELLING

Op zondag 10 april om 11.30 uur staat de voorstelling Willem Junior in het Barghse Huus.
Een educatieve muziekvoorstelling voor de hele familie vol humor, leuke liedjes en
spannende momenten.
'Wilhelmus va-han Na-ha-sau-we | Ben ik van Duitse bloed' Duitse bloed? Maar Willem is
toch Willem van Oranje? Onze Vader des Vaderlands? Wat heeft Duitsland daar mee te
maken? En hoe zat het ook alweer met die Spaanse Koning? En als hij Willem de Zwijger
heet, waarom praat hij dan zo veel? En hoe komt het toch dat we bij elke voetbalwedstrijd
een lied over hem zingen? In Willem Junior reizen twee nieuwsgierige jongens via een
magische app terug in de tijd. Waar ze de jonge Willem ontmoeten en waar ze de mysteries
proberen te ontrafelen rondom deze 'Grootste Nederlander Aller Tijden'. Waar we allemaal
ooit van gehoord hebben, maar waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten.
Hier zie je de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rI0_HRXh1yU
Speciaal voor de basisscholen in de regio kunnen de tickets met 6 euro korting
worden gekocht! Hiervoor kan de actiecode ‘willem’ worden gebruikt. Ga
naar www.barghsehuus.nl voor tickets en meer informatie.
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