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week 15

maandag 11 april 2022

Nieuwsbrief 15
Techniek groep 8
Pasen op school; Paaslunch meenemen
Studiedag; alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij
1e Paasdag
2e Paasdag
Weer naar school
Sportdag i.c.m. koningsspelen

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,
OEKRAÏENSE GEZINNEN KOMEN NAAR ’S-HEERENBERG
U heeft het in de krant kunnen lezen. Er komen zo’n 50 Oekraïense vluchtelingen naar
’s-Heerenberg. Zij zullen deze maand opgevangen worden in het “Specialized-pand” aan de
Drieheuvelenweg.
Afgelopen vrijdag zijn de directeuren van de drie scholen en de kinderopvang, de besturen,
afgevaardigden van de gemeente en de architect in het pand geweest om te kijken naar de
mogelijkheden van de te bouwen nieuwe school. Tevens konden zij zien hoe deze gezinnen
in dit pand worden opgevangen.
Het is werkelijk hartverwarmend om te zien hoe de gemeente Montferland en de
‘s-Heerenbergse gemeenschap er alles aan hebben gedaan om deze gezinnen een tijdelijk
thuis te geven.
Het verblijf van deze gezinnen en de voortgang van het proces van de bouw van het
Kindcentrum zal op geen enkele wijze gehinderd worden door het verblijf van de Oekraïense
gezinnen. Wij houden u op de hoogte.
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ACTIE MARIABASISSCHOOL VOOR OEKRAÏNE
Zoals u weet hebben wij een ideeënbus in de hal neergezet. Daarin konden de kinderen
aangeven welke activiteit ze leuk en goed zouden vinden om geld in te zamelen voor de
kinderen uit Oekraïne.
Onderstaande ideeën kwamen uit de kinderen. Wij hebben dit met het team besproken en
wij hebben besloten om voor een sponsorloop te gaan, om zo zoveel mogelijk geld voor
deze gezinnen(kinderen) in te zamelen. Dit zullen wij in samenspraak met de ouderraad
oppakken. Meer informatie volgt binnenkort.
Wij willen in ieder geval alle kinderen bedanken voor hun goede en leuke ideeën. Hieronder
de ideeën op een rij.

STUDIEDAG PASTOOR GALAMASCHOOL EN DE MARIABASISSCHOOL 14 APRIL
Aanstaande donderdag(14 april) zijn de kinderen vrij omdat wij onze gezamenlijke studiedag
houden.
Dit met het oog op de fusie en de nieuwe school aan de Drieheuvelenweg.
Deze dag zal in het teken staan van het gezamenlijke onderwijsconcept.
Hoe gaan wij het onderwijs in de nieuwe school organiseren en welke onderdelen kunnen wij
nu al samen uitwerken?
Wanneer de onderwijsplannen werkelijk zijn uitgewerkt, dan zullen wij u daarover informeren.
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INFORMATIEAVOND TEAMS en MR-EN VAN DE DRIE SCHOLEN OP 20 APRIL
Op woensdag 20 april bezoeken de leerkrachten en de MR-leden van OBS ’t Montferland, de
Pastoor Galamaschool en de Mariabasisschool het Specialized-pand. Dit bezoek heeft als
doel om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en de omvang die dit pand heeft te
bieden.
Na het bezoek presenteert de begeleider van het fusieproces (PentaRho) mevrouw J. Minks
het “Handboek Kindcentrum”. In dit groeidocument staat beschreven hoe alle gebruikers van
het pand met elkaar gaan samenwerken.
Denkt u hierbij aan een gezamenlijke pedagogische visie op basis van gezamenlijke
kernwaarden.
Wij houden u op de hoogte door middel van de informatiebrieven en de informatieavonden
waarvan u er één heeft gehad. Heeft u nog vragen of opmerkingen, bel, mail of maak een
afspraak. Uw mening telt!

Eerste bijeenkomst Projectgroep fusie (Oudergeleding)
Op 28 maart jl. is de enige projectgroep waarin ouders zitting hebben van start gegaan.
Na een kennismakingsronde heeft de begeleider van het fusieproces mevrouw Minks
(PentaRho) de voortgang besproken met de leden. De reacties van de leden zijn vastgelegd
en zullen verder uitgewerkt worden door de begeleider en de schoolleiding.
Binnen de projectgroep wordt besproken wat er leeft rondom de fusie bij de teamleden en de
ouders (klankbord).
Hoe de communicatie van deze werkgroep naar ouders verder zal verlopen en wie dit
initieert zal verder worden uitgewerkt.
De leden kijken terug op een open, constructieve en transparante bijeenkomst.
VERJAARDAG LEERKRACHTEN
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 maandag 11 april is meester Patrick jarig.
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ACTIVITEITEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR)
Op dinsdag 12 april heeft de MR weer een vergadering. De volgende punten staan op de
agenda. Te weten:
-analyse M-toetsen
-fusie
-terugblik en vooruitblik studiedagen met de Galamaschool
-opvang Oekraïne
PASEN
Aankomend weekend is het weer Pasen. Ook op school staan wij hierbij stil.
Wij hebben al een Palmpaasoptocht met de groepen 1-2 en 3 gelopen.

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.
GEBRUIK KISS AND RIDE EN PARKEREN RONDOM DE SCHOOL
Er zijn diverse ouders/verzorgers die gebruik maken van de kiss and ride zone.
Zou u als u hier gebruik van maakt, weer willen doorrijden tot het eind en willen aansluiten?
Zo voorkomen wij met z’n allen onveilige situaties.
Parkeren bij de hoofdingang
Tevens willen wij u vragen om uw auto niet meer op onderstaande plek(plein voor de
hoofdingang) neer te zetten. Dit zorgt ook voor onveilige situaties. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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BEREIKBAARHEID OUDERS PER TELEFOON
Het komt weleens voor dat wij u, als ouder/verzorger, niet direct kunnen bereiken mocht er
iets zijn met uw zoon/dochter.
Zou u, mocht u een ander telefoonnummer hebben, dit direct willen doorgeven aan de eigen
leerkracht? Dan kunnen wij het wijzigen in ons systeem. Alvast bedankt.
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. (Zeldzame strips veel geld waard.)
•
•
•

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

Je hebt in de tekst gelezen over de stripverhalen en waarom sommige stripverhalen heel
veel geld waard zijn en andere niet.
En hier kun je lezen hoe je striptekenaar wordt:
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/hoeword-je-striptekenaar
Of lees een stripboek over Spider-Man.

SPORTDAG I.C.M. DE KONINGSSPELEN
Vrijdag 22 april staat de sportdag gepland! Deze dag vindt plaats bij Atletico '73 in
Gendringen en staat ook in het teken van de Koningsspelen. Uw zoon/dochter mag dus op
deze dag in de kleuren rood-wit-blauw of oranje komen.
Er is al veel ouderhulp. Dit is erg fijn en onmisbaar en wij willen u hiervoor ook bedanken.
U krijgt nog meer informatie voor het vervoer( heen en terug naar Gendringen). Ook overige
informatie omtrent deze dag krijgt u nog via de Parro-app. Wij hebben er zin in!!
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RONDJE LANGS DE GROEPEN:
De muziekjuf
De kinderen uit groep 4 en 5 krijgen elke week muziek van juf Marion Stokman.
Marion werkt voor de muziekschool(Amphion Muziekschool) en geeft de AMV(Algemene
Muzikale Vorming) lessen iedere vrijdagochtend bij ons op school.

Meester Roy, onze klusser…
Zelfs meester Roy helpt mee om het nieuwe thema van groep 3 te doen slagen….

Groepen 1 t/m 3 Palmpaasstok versieren
Vorige week zijn de kinderen druk geweest met het versieren van de palmpaasstok. Elkaar
helpen stond voorop….. Hieronder ziet u leerlingen uit groep 8 de kinderen uit groep 1-2
helpen.

Natuurlijk mochten de haantjes ook niet ontbreken. De ouderraad heeft dit weer geregeld.…..
Ouderraad bedankt!
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Groep 3
Groep 3 is gestart met een nieuw thema. ‘Kunst’
De juf en de meester lieten al wat kunst aan de kinderen zien. Dit schilderij is al veel geld
waard……..

Groep 4
Afgelopen week zijn de leerlingen uit groep 4 en 5 naar een muziekvoorstelling geweest op
de muziekschool. Dit in het kader van de culturele schoolvoorstellingen.

Groep 5
Groep 5 maakt vragen over de lente. D.m.v. een loopspel door de gang: Bewegend leren.

Groep 6
Meester Patrick werkte op vrijdag 1 april. Hij werd door de kinderen flink in de maling
genomen. Maar uiteraard waren de kinderen ook de klos….. Het was een gezellige dag.
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Groep 7
De Paastakken zijn klaar. Het eindresultaat mag er zijn!

Groep 8 Bureau HALT

Groep 8 heeft vorige week een voorlichting gekregen vanuit Bureau Halt. De kinderen
hebben geleerd over groepsdruk en hoe ze hier nu en in de toekomst mee om kunnen gaan.
De GROTE Rekendag
Het doel van deze dag was om onderzoekend leren meer aandacht te geven binnen onze
school.
We werken op school met het Bareka-muurtje. In dit “muurtje” zitten
automatiseeroefeningen/onderdelen. Bijv. breuken, tafels, sommen tot 10, grote getallen
enz. Alle rekendoelen van het ‘muurtje’ komen in de basisschooljaren aan bod.
Het thema dit jaar van de Grote Rekendag was: bouwen. Rondom dit thema werkten de
kinderen aan de rekenopdrachten: onderzoekend leren.
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Kinderen met meer uitdaging
Als kinderen extra uitdaging nodig hebben, krijgen ze bij ons op school een passend aanbod
in hun eigen klas. Ze krijgen, waar het kan, een verkorte instructie van het basisaanbod,
zodat ze tijd overhouden om het pluswerk voor rekenen en/of taal te maken. Ook worden
verschillende werkboeken, materialen en smartgames aangeboden om gedurende de
lesweek te gebruiken.
Heeft de leerling meer uitdaging nodig dan in de eigen klas wordt aangeboden, dan wordt
gekeken of de leerling in aanmerking komt voor extra uitdaging buiten de klas. De leerling
krijgt zo dubbelop uitdaging. Het biedt begaafde leerlingen, slimme leerlingen en leerlingen
met een goede werkhouding, uitdaging. De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Er is
aandacht voor executieve functies en technische, sociale en creatieve vaardigheden. Bij ons
op school is dit mogelijk voor groep 1 t/m 8 op de donderdagochtend bij Juf Aranka.
Als er meer uitdaging nodig is en de leerling voldoet aan de criteria, dan is het mogelijk om
de leerling aan te melden bij de bovenschoolse plusklas “Micado”. Dit wordt altijd in overleg
gedaan.
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BINNENGEKOMEN POST:
VANUIT CARNAVALSVERENIGING DE LEERTREKKERS UIT STOKKUM
Optreden
Voor de jeugdpronkzitting in Stokkum op zondag 15 mei zoeken we artiesten die het leuk
vinden om op te treden.
Wil jij optreden voor jeugdprinses Jill en haar gevolg en ben jij tussen de 4 en 16 jaar
oud? Kun je dansen, zingen, moppen tappen, goochelen of iets anders?
Meld je dan uiterlijk maandag 18 april aan per mail: jcleertrekkers@gmail.com
Laat even weten wat je gaat doen door middel van een korte beschrijving van je optreden. Bij
de beschrijving van de act kun je ook aangeven wie er nog meer meedoen. (Vraag wel even
aan je vader of moeder of je mee mag doen.)
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van ons.
Belangrijke data
- Zondagmiddag 8 mei
- Zondagmiddag 15 mei

generale repetitie in het Gildehuis te Stokkum
jeugdpronkzitting in het Gildehuis te Stokkum

Vragen?
Voor vragen kun je altijd even contact opnemen met de jeugdcommissie. Stuur een mail
naar jcleertrekkers@gmail.com dan nemen we contact met je op.
Tot slot
Wij wensen jullie alvast heel veel succes en plezier met de voorbereidingen en nodig
alvast je vrienden en familie uit voor de jeugdpronkzitting op zondagmiddag 15 mei 2022!
Carnavalsgroet, jeugdcommissie Carnavalsvereniging de Leertrekkers
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