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Nieuwsbrief 14
De Grote Rekendag

Ramadan
Voorstelling Kwatta in Zevenaar gr.5 t/m 8
Techniek groep 7
Nieuwsbrief 15
Techniek groep 8
Studiedag; alle leerlingen vrij

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,
In nieuwsbrief 13 heeft u kunnen lezen dat wij, samen met de kinderen, aan het onderzoeken
zijn op welke wijze wij hulp kunnen bieden aan de slachtoffers van Oekraïne. Inmiddels heeft
groep 1/2 A een mooie ideeënbus gemaakt en stromen de leuke reacties binnen.
Wanneer wij een keuze hebben gemaakt, informeren wij u verder.
Zodra wij u ook meer informatie kunnen geven, vanuit de gemeente en onze stichting PRO8,
over de komst van de Oekraïense gezinnen in ’s-Heerenberg en het eventueel bieden van
onderwijs, dan zullen wij dit spoedig doen.
Vriendenslinger voor Oekraïne
Tijdens de muziekles van 123 zing (muziekmethode) werden er in sommige klassen al
vriendenslingers gemaakt in de kleuren geel en blauw.
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LAATSTE AANPASSINGEN CORONABELEID MARIABASISSCHOOL
Op 25 maart jl. heeft u voorlopig de laatste coronabrief (8) gehad. In deze brief staat het
verdere normaliseren op onze school beschreven. Denkt u s.v.p. niet dat alles nu voorbij is.
Blijf alert en waakzaam t.a.v. de gezondheid van uw kind voorafgaand aan het
schoolbezoek.

GESLAAGDE STUDIEMIDDAG GALAMASCHOOL EN MARIABASISSCHOOL
Op donderdagmiddag 24 maart jl. waren wij met de beide teams in hotel Ruimzicht te
Zeddam.
Deze middag stond in het teken van elkaar ontmoeten. Echt ontmoeten in de zin van fysiek
bij elkaar zijn na het opheffen van de meeste coronaregels, maar ook elkaar leren kennen.
Wie zijn nou de personen achter die juffen of de meesters.
Aan de hand van meegebrachte voorwerpen als uiting van passie en drive hebben wij elkaar
“ontdekt”. Daarna hebben wij inhoudelijk met elkaar over ons vak gepraat. Denk hierbij aan
onze gezamenlijke idealen voor de nieuwe school.
Als afsluiting hebben wij informeel nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Op donderdag 14 april hebben wij weer een studiedag. Die dag zal in het teken staan van
het, op onderdelen, werkelijk invullen van ons onderwijsconcept. De leerlingen zijn op deze
dag vrij.
DE GROTE REKENDAG OP DE MBS
Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan de grote rekendag(woensdag 30
maart). Het thema is bouwavonturen.
De leerkrachten openen deze dag als bouwondernemers.
Op deze rekendag gaan de kinderen aan de slag met reken en wiskundige
opdrachten in de context van bouwen.
In veel gevallen kunnen de kinderen samenwerken, in tweetallen of in groepjes,
zodat ze van elkaar leren, overleggen en uitvoeren.
WELKOM OP SCHOOL:
Ook in de afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen op onze school gestart.
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom op onze school!
Lise-Sophie
Yasmin
Jack

groep 1-2B
groep 1-2C
groep 1-2C
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EXPERIENCE-BOX
ICT speelt een steeds groter wordende rol in onze maatschappij. Bedenk maar eens wat er
aan communicatie via allerlei kanalen verloopt en wat er bij jou thuis allemaal al via apps
wordt bediend. De mogelijkheden zijn eindeloos. En deze ontwikkelingen gaan supersnel.
Om dit alles bij te kunnen blijven benen en er op een goede en verantwoorde manier mee
om te gaan, wil PRO8 de kinderen nu al kennis en ervaring laten opdoen met de
vaardigheden. Deze vaardigheden worden in het nieuwe onderdeel ‘digitale geletterdheid
van het Curriculum opgenomen.
De afgelopen twee weken hebben de kinderen van de Mariabasisschool met de ICTexperience-box gewerkt. We hebben van alles geprobeerd, geleerd en ervaren.

HET IS LENTE EN DE ZOMERTIJD IS INGEGAAN
We hebben een week met prachtig lenteweer achter de rug. De kinderen konden weer
heerlijk buiten spelen en mensen konden genieten van het lekkere zonnetje.
Helaas wordt het de komende dagen wat minder mooi weer. Er worden zelfs winterse buien
voorspeld. Dan komen de weerspreuken weer om de hoek kijken: “Maartse buien die
beduien, dat de zomer aan komt kruien” en “Aprilletje zoet, heeft weleens een witte hoed”.
In de nacht van zaterdag 26 naar zondag 27 maart is de klok weer een uur verzet. Het
bekende ezelsbruggetje voorjaar: vooruit is een handig middeltje om te onthouden dat de
klok dan een uur vooruit moet.
In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen.
Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan en staan
mensen een uur eerder op. Hierdoor is het volgens de klok 's morgens langer donker en blijft
het 's avonds juist langer licht.
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PASEN
In het weekend van vrijdag 15 april t/m maandag 18 april is het weer Pasen. Ook op school
staan wij hierbij stil.
Palmpaasoptocht groep 1-2
Op donderdag 7 april lopen de groepen 1-2 de palmpaasoptocht. De kinderen versieren de
stok op school. Hiervoor is het de bedoeling dat de kinderen op donderdag 31 maart of
vrijdag 1 april een eigen, kale palmpaasstok meenemen voorzien van naam.
Op school regelen we de versiering en het broodhaantje.
Pasen 2022
Op woensdag 13 april vieren wij het paasfeest. Dit doen we door een lekker zelf
meegebrachte lunch te nuttigen en voor de middag staat er een paascircuit op het
programma.
SCHOOLVOETBAL GAAT HELAAS NIET DOOR
Ieder schooljaar wordt er in onze gemeente een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door
de KNVB i.s.m. de gemeente Montferland. Traditiegetrouw werd dit op Goede Vrijdag op het
terrein van DVC’ 26 gehouden.
De afgelopen twee schooljaren kon het helaas niet doorgaan door de bekende maatregelen,
maar ook dit schooljaar kan het toernooi helaas in de gemeente Montferland niet doorgaan.
Hopelijk kan het volgend schooljaar wel weer worden georganiseerd voor de groepen 5 t/m
8.
SPORTDAG I.C.M. DE KONINGSSPELEN
Na twee jaar met maatregelen te hebben gezeten, kan dan eindelijk onze sportdag weer
doorgaan. Deze staat gepland op vrijdag 22 april in Gendringen.
Op die dag staat in Nederland de koningsspelen centraal. Wij maken er een sportieve
oranje dag van op het sportpark van Atletico ‘73.
Maar dat kan natuurlijk niet zonder de hulp van u.
Via de parro app wordt er gevraagd naar:
-vervoer naar Gendringen
-ouderhulp bij de onderdelen of begeleiding van groepjes
Wij houden u op de hoogte.
ACTIVITEITEN VANUIT DE OUDERRAAD
TEXTIELINZAMELING:
Op het schoolplein aan de zijde van de Victor de Stuersstraat staat
een textiel inzamel container van Curitas.
Heb je een trui, broek, kleedje, jas, sokken, schoenen, enz. die je te klein
zijn of je hebt een oud laken, dekentje, handdoek, hoed, handtas of lederwaren
die je niet meer gebruikt, dan kun je dit altijd in gesloten zakken in de
kledingcontainer doen.
De ouderraad krijgt per kg kleding een
vergoeding van Curitas. Dit komt dus weer ten goede aan de kinderen.
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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 vorige week. (Schelpenteldag)
•
•
•

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

Wil je meer lezen over schelpen? Lees dan bijvoorbeeld dit J-boek van
Piets Duizer: Het grote zeeboek: alles wat je weten wilt over de Noordzee en de
Waddenzee. Wat leeft er en wat vind je in, op en rond de Noordzee en Waddenzee?

Of lees dit B-boek van Kim Crabeels: De meest eenzame walvis ter wereld.
Lilja woont alleen met haar vader op een afgelegen schiereiland. Haar vader gaat
vaak lang weg om de zee te onderzoeken. Dan blijft Lilja alleen achter om de
vuurtoren en het Noorderlicht bewaken. Na elke reis krijgt Lilja een schelp voor haar
collectie.

BERICHT VANUIT DE BIBLIOTHEEK MONTFERLAND
Bibliotheek Didam is verhuisd naar Waverlo en ondertussen een paar weken open.
Woensdag 6 april is de officiële opening en die dag start de feestweek.
De feestweek wordt ’s middags geopend door de kinderburgemeester Sander.
Via onderstaande link komen jullie bij het programma.
Er zijn pareltjes van activiteiten bij, die gratis bezocht kunnen worden. Het Kleurfeest,
voorstellingen en workshops. Wij hopen dat er heel veel kinderen komen!
https://www.bibliotheekmontferland.nl/bibliotheek-didam-gaat-verhuizen-/bibliotheek-didam-gaatverhuizen-.html
RONDJE LANGS DE GROEPEN:
Meester Siebe…Wie kent hem niet?
Meester Siebe is onze gymdocent. Hij geeft de gymlessen op dinsdag aan de groepen 3a t/m 8 en op
woensdag aan de groepen 1-2 en 3b.
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GROEP 1-2
De kleuters zijn gestart met het thema: Wat eten we?
In de hal hebben ze een prachtig restaurant gemaakt en in de klas een heuse supermarkt. Het spel,
rollenspel staat centraal. Het lijkt allemaal net echt. Leuk leren…….

GROEP 3 en 4
De leerlingen hebben vorige week gewerkt aan het thema verkeer: Verkeersborden. De kinderen
leerden over gebods-, verbods- en let op borden.
Tijdens de stadswandeling kwamen ze de verschillende borden tegen.

GROEP 5
De kinderen uit groep 5 hebben de tafels geoefend tijdens een circuit. Dit in het kader van bewegend
leren.

GROEP 6
Te mooi om binnen te zitten: Groep 6 knutselt lekker buiten.
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GROEP 7
De melkpakken, sorry vogelhuisjes…… zijn prachtig geworden!

GROEP 8
De leerlingen uit groep 8 oefenen voor de Cito-toets!

BINNENGEKOMEN POST:
In Nieuw-Dijk wordt de 35e Elfstratentocht op zondag
10 april 2022 georganiseerd. Dit is een Elfstedentocht
op skeelers/rolschaatsen.
Meer informatie staat in de flyer hiernaast.
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