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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. Het is dan de bedoeling
dat uw zoon/dochter groenten en/of
fruit mee naar school neemt. Het EUschoolfruit project is voor dit schooljaar
helaas afgelopen. Dat wil zeggen dat
er geen fruit/groenten meer vanuit
school wordt geleverd.

Beste lezers,
INFORMATIEAVOND KINDCENTRUM VOOR TEAMS, MR-EN EN HET KDV Puck en Co
Op 20 april hebben de drie directeuren van de basisscholen Montferlandschool,
Galamaschool en de Mariabasisschool en de architect een informatieavond gehouden in
“Zalencentrum De Gracht”. Het doel van deze bijeenkomst was om het al eerder ontworpen
handboek kind-centrum ’s-Heerenberg aan alle leerkrachten te presenteren. Met name de
gezamenlijke pedagogische visie, de bijbehorende kernwaarden en de wijze van
samenwerking werden aandachtig besproken met de teams. De waarden veiligheid,
aandacht, verbondenheid en groei zullen centraal staan in het centrum en door alle partijen
worden uitgedragen.
De architect gaf een presentatie over de inrichting van het
gebouw op basis van de beschrijving van de samenwerking van
de basisscholen en het Kinderdagverblijf.
Zo liet hij aan de hand van een PowerPoint-presentatie de
verschillende afdelingen zien met daarin de klaslokalen,
werkplekken, stilteplekken, beweegplekken, rustruimtes, de
kinderopvang en ga zo
maar door. U zult
hierover in de toekomst
nog meer te horen
krijgen.
Wij kijken terug op een
zeer informatieve en
geslaagde avond.
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OEKRAÏENSE KINDEREN OPGEVANGEN IN DE GALAMASCHOOL
U heeft het in de krant en in nieuwsbrief 15 al kunnen lezen. Er zijn Oekraïense gezinnen
opgevangen in ’s-Heerenberg.
De kinderen van deze gezinnen krijgen les in twee aparte groepen op de Galamaschool.
De afgelopen twee weken heeft het team van de Galamaschool en het bestuur van Pro8
keihard gewerkt om dit te kunnen realiseren. Van meubilair tot gespecialiseerd personeel,
alles hebben zij gedaan om de kinderen warm en veilig op te vangen.
Namens het hele team van de Mariabasisschool willen wij het team van de Galamaschool
bedanken en complimenteren met deze geweldige prestatie.
Team Galamaschool, Jullie zijn kanjers!

PASEN 2022 MARIABASISSCHOOL
Dit schooljaar konden wij gelukkig weer samen Pasen vieren. Zowel in de klas als met elkaar
op school. Wij hebben bijvoorbeeld groepsdoorbroken geknutseld, hebben met elkaar in de
eigen klas de lunch opgegeten, ’s middags een paascircuit gehouden en uiteraard mocht de
Paashaas ook niet ontbreken.
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SPORTDAG I.C.M. DE KONINGSSPELEN 2022
Eindelijk was het dan zover. De sportdag kon weer doorgaan. Het weer was geweldig en de
kinderen, ouders en leerkrachten hadden er heel veel zin in. Kortom, het moest wel een
geslaagde dag worden. Hieronder een korte impressie van de dag. De kinderen konden
hoog- en verspringen, kogelstoten, balwerpen, sprinten, hordelopen en meedoen aan een
duurloop.
Tenslotte liepen de ouders/leerkrachten nog de estafette tegen leerlingen uit groep 7 en 8.
Helaas voor de kinderen hadden enkele ouders de turbo aangezet en wonnen zij
afgetekend.
Wij willen hierbij alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s hartelijk bedanken voor het rijden of
voor hun hulp op deze dag! Zonder jullie hadden wij geen sportdag kunnen houden.

OUDERS VAN HARTE WELKOM
Zoals wij hierboven al eerder hebben gemeld, zijn wij heel erg blij met de ouderhulp. Ook
kunt u natuurlijk weer een kijkje binnen komen nemen. U bent van harte welkom!
In de hal zal deze week ook een scherm staan met daarop de foto’s van de sportdag. Kom
gerust even kijken.
TEAMTRAINING BHV en EHBO
Vorige week hebben de juffen en de meesters de verplichte opfriscursus BHV/EHBO
gevolgd.
Het is belangrijk dat je de kennis en de vaardigheden goed onderhoudt om zo, wanneer het
nodig is, de juiste hulp en de juiste beslissingen kunt nemen.
Het reanimeren werd wederom geoefend en specifieke onderdelen zoals verbandleer, een
uitgeslagen tand en een afgesneden vinger door een deur werden door de hulpverleners
besproken.
Meestal wil je aangeleerde kennis en vaardigheden gebruiken in de praktijk, maar wij hopen
allen dat het wat deze kennis betreft niet nodig zal zijn.
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OUDERS BEDANKT VOOR DE SAMENWERKING
Ouders/verzorgers hartelijk bedankt voor de samenwerking betreffende het parkeren rondom
de school. Het gaat gelukkig al veel beter, maar wij zijn er nog niet.
Zou u dit bijvoorbeeld ook aan de oppas willen doorgeven? Het lint blijft daarom voorlopig
nog wel even hangen. Nogmaals bedankt voor de samenwerking.

WELKOM OP SCHOOL
Ook de afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen op onze school
gestart. Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom op onze school!
Hein groep 1-2 A
Lizzy groep 1-2 B

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 2 mei is juf Aranka jarig.

ACTIVITEITEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR)
Op dinsdag 12 april jl. heeft de MR weer een vergadering gehad.
Zij hebben gesproken over de studiedagen met de Galamaschool. Hoe zijn deze ontvangen?
Wat was de invulling en wat was het resultaat? Uiteraard ook gesproken over de toekomst.
Waar willen wij naar toe?
Ook heeft de MR de M-toetsen geanalyseerd. Waar moeten de leerkrachten, leerlingen en
ouders samen aan gaan werken om het doel te behalen?
Tenslotte hebben wij ook nog gesproken over de fusie. Wat is de stand van zaken?
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RONDJE LANGS ENKELE GROEPEN:
SPELLEN UIT DE REKENKAST GROEP 1-2-3-4
Afgelopen Rekendag hadden we al kennis gemaakt met de nieuwe spelletjes in de
rekenkasten. Ook de groepen 1-2 hebben nieuwe rekenspelletjes. Die zijn nog wel een
beetje moeilijk, maar gelukkig helpen de kinderen uit de groepen 3 en 4 met het uitleggen en
spelen van de spelletjes.

TECHNIEK GROEP 7 EN 8

De groepen 7 en 8 zijn dit jaar al een paar keer naar het technieklokaal “Technobasis” in
Silvolde geweest. Onder begeleiding van Peter Roes en een groot aantal vrijwilligers, maken
de kinderen daar zes keer per schooljaar kennis met verschillende onderdelen van techniek.
Ontzettend leerzaam en waardevol.
WARM WELKOM VOOR DE OEKRAÏENSE KINDEREN
Deze week starten in de Galamaschool twee klassen met Oekraïense kinderen. Enkele
leerlingen van onze school hebben mooie vlaggetjes gemaakt om ze een warm welkom te
geven.

EINDTOETS CITO GROEP 8

Groep 8 heeft afgelopen week de eindtoets Cito gemaakt. Op de laatste dag hebben ze er
een sportieve middag van gemaakt. Dat hadden ze dik verdiend. Nu nog wachten op de
eindscores.
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HOERA, EEN MEISJE!
Juf Robin en haar vriend Job, zijn de trotse ouders geworden van een prachtige dochter: Jet.
Robin en Job, van harte gefeliciteerd en geniet van en met elkaar!

De schoolfotograaf is vandaag 25 april op school geweest. De ouderraad was aanwezig
om alles in goede banen te leiden.

BEZOEK VANUIT THEATERGROEP KWATTA IN GROEP 1-2-3-4
Vorige week dinsdag hebben we iemand van theatergroep ‘Kwatta’ op bezoek gehad om met
gevoelens te werken. Eerst kregen wij een filmpje te zien over hoe het hoort. Later leerden
wij ook wel eens te doen hoe het niet hoort. Dit was spannend en daarna werd dat juist ook
weer leuk. De groepen 1 t/m 4 hebben hier heerlijk van genoten.
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BINNENGEKOMEN POST:
VANUIT ZWEM- EN POLOCLUB MONTFERLAND
Zwemleden gezocht

Zwem & poloclub Montferland is op zoek naar nieuwe leden! Zowel voor
waterpolo als voor (wedstrijd) zwemmen zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Jong,
oud, jongen, meisje ervaring of geen ervaring, het maakt niet uit.
Wij zijn een gezellige vereniging, waar plezier voorop staat. (Wedstrijd) zwemmen traint op dinsdag en
donderdagavond en waterpolo op maandag- en woensdagavond. Ons zwembad bevindt zich in ‘sHeerenberg. Zien we je snel?
Er is ook de mogelijkheid om een aantal keer te komen proefzwemmen, om te kijken of het iets voor je
is. Voor meer informatie mag je ons een facebook bericht sturen via de chat. Of bel naar Ilona: 06 30
24 35 20
Hopelijk tot snel!
Een sportieve groet,
Zwem & Poloclub Montferland

VANUIT DE GEMEENTE MONTFERLAND
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VANUIT ONDERNEMERSVERENIGING DE LIEMERS
Op zaterdag 14 mei a.s. organiseren Lindus en VNO NCW wederom een Techniekdag de Liemers.
Met deze dag willen wij jongeren van 8-14 jaar enthousiast maken voor de techniek door ze allerlei
doe-activiteiten aan te biede
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