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MEI
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31

Nieuwsbrief 17
Groep 5-6 naar Leegmeerschule Emmerich
Gastles docenten drama/dans
Hemelvaartsvakantie
Weer naar school
Sponsorloop vanaf 12.00 uur

JUNI
02
03
05-06
07

Techniek groep 7
Techniek groep 8
Pinksteren
Nieuwsbrief 18

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,
FORMATIE 2022-2023 M.B.T. DE SAMENWERKING MBS en PGS
Na een heerlijke week vakantie met prachtig weer zijn wij weer volop aan het werk gegaan
met het verzorgen van onderwijs en het werken aan de organisatie en voorbereiding van het
nieuwe schooljaar, met name de wijze van samenwerking tussen de Mariabasisschool
(MBS) en de Pastoor Galamaschool (PGS) en op het gebied van management.
Voorafgaand aan de vakantie heeft de voorzitter van het College van ons Bestuur (CvB) met
beide teams en de MR-en een organogram gedeeld. Dit is een schematische weergave van
een organisatiestructuur. Het ziet eruit als een tekening met vakjes en lijntjes, ook wel
stroomschema genoemd.
Onze vragen en opmerkingen zijn opgepakt door de voorzitter en direct na de vakantie is het
hernieuwde organogram besproken met de schoolleiding en gepresenteerd aan de teams en
de MR-en.
Afgelopen donderdag zijn de MR-en bijeen geweest en zullen zij de uitkomst hiervan
aankomende week terugkoppelen aan de voorzitter van het CvB.
Beide directeuren hebben aan de voorzitter CvB hun waardering uitgesproken over het
gevoerde proces in de totstandkoming van dit organogram. Tevens hebben zij de teams en
de MR-en bedankt voor hun input en betrokkenheid.
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INFORMATIE OVER HET KINDCENTRUM
De ontwikkelingen van het nieuwe KindCentrum (KC) zijn in volle gang en er zijn al weer
mooie stappen gemaakt.
Deze week ontvangt u de derde informatiebrief een brief van de organisatie PentaRho die dit
proces begeleidt.
Naast de gebruikelijke informatie over het proces en de samenwerking krijgt u ook meer
informatie over:
•
Opvang Oekraïense gezinnen
•
De, door de ouders, ingevulde vragenlijst/enquête
•
Informatie over de gemaakte keuzes
•
Aanpak verkeersveiligheid rondom de school.
Wanneer u, naar aanleiding van de derde informatiebrief nog vragen heeft, dan bent u meer
dan welkom bij de schoolleiding.

WELKOM OP SCHOOL
Ook de afgelopen weken is er weer een nieuwe leerling op onze school
gestart. Wij heten de volgende leerling van harte welkom op onze school!
Lea in groep 1-2C

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 donderdag 26 mei is juf Robin jarig.

ACTIVITEITEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR)
Zoals u al eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen is onze MR vorige week
samengekomen met de MR van de Pastoor Galamaschool.
Dit om het nieuwe organogram te bespreken. De bevindingen vanuit de
MR’en worden aankomende week teruggekoppeld aan de voorzitter van
het College van Bestuur.
De volgende vergadering van de MR staat gepland op 28 juni a.s.
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ACTIVITEITEN OUDERRAAD(OR)
Aankomende week is er weer een avondvierdaagse, van woensdag 18 mei t/m zaterdag 21
mei. De inschrijving hiervoor is reeds gesloten.
Aankomende woensdagochtend worden door de OR wel schoolshirtjes uitgereikt aan de
kinderen die meedoen. Deze shirtjes mogen nadien ongewassen worden ingeleverd bij de
eigen leerkracht. Tijdens de vierdaagse zal de OR iedere avond langs de route staan om de
kinderen te voorzien van drinken en een versnapering.

SPONSORLOOP OEKRAÏNE DINSDAG 31 MEI 2022

Wij lopen voor Oekraine
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Zoals u in nieuwsbrief 15 heeft kunnen lezen hebben wij een ideeënbus neergezet en daarin
konden de kinderen aangeven welke activiteit ze leuk en goed zouden vinden om geld in te
zamelen voor de kinderen uit Oekraine. Wij hebben toen besloten om voor een sponsorloop
te gaan, om zo zoveel mogelijk geld voor deze gezinnen(kinderen) in te zamelen.
Op dinsdag 31 mei houden wij deze sponsorloop. De opbrengst is voor gezinnen uit
Oekraine. Het bedrag zal worden overhandigd aan Stichting Montferland Helpt.(o.a. voor
gezinnen in Specialized en de Lantscroon)
De rondjes worden gelopen op het voetbalplein. De kinderen krijgen deze week een
sponsorbrief mee, waarmee ze geld kunnen ophalen voor elk rondje dat is gelopen of
gerend, ook kunnen ze een vast bedrag vragen aan de sponsoren. De donateurs zijn vaak
familie, vrienden of buren.
Alle kinderen zijn hierbij aanwezig en moedigen aan. Uiteraard mogen de ouders/verzorgers,
opa’s, oma’s, buren enz. allemaal komen aanmoedigen buiten de betonnen rand.
Op 31 mei krijgt iedereen een stempelkaart en op vrijdag 10 juni moeten de brief met
sponsoren, de stempelkaart en het geld weer bij de leerkracht worden ingeleverd. Dus zou u
uw zoon/dochter willen helpen met sponsoren?
Er komt ook een ton te staan waarin u een vrijwillige gift kunt doneren.
Het volgende schema houden wij aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

11.50-12.20 uur
12.25 uur
12.35 uur
12.45 uur
13.00 uur
13.20 uur
13.40 uur
13.45 uur

eten/drinken in de klas
naar buiten voor de opening
start groep 1-2 (10 min.)
start groep 3-4 (12 min)
start groep 5-6 (15 min)
start groep 7-8 (15 min)
einde sponsorloop
afsluiting

Hopelijk steunt u de sponsorloop en tot 31 mei!
CARNAVAL OP SCHOOL
Vorige week dinsdag heeft u een brief ontvangen omtrent de carnaval op school. Hieronder
nog specifiek voor carnavalsvrijdag.
Op vrijdag 10 juni a.s. is er weer carnaval voor alle leerlingen op school.
Dus…………..vroeg opstaan, verkleden en schminken.
Alle kinderen worden om 8.30 uur verkleed op school verwacht. De kinderen van groep 1 t/m
4 hebben ’s morgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.15 uur een carnavalsviering in de hal
van de school. Daarbij bent u van harte welkom. Natuurlijk wel verkleed. Ook Jeugdprins
Xavi en prins Erik II uit Waskupenstad zullen onze school nog met een bezoek vereren. De
kinderen uit gr. 1 t/m 4 hebben om 12.00 uur vrij. Zij mogen alleen onder toezicht van de
eigen ouder(s)/verzorger(s)/opa(’s) en oma(’s) ook ’s middags de viering bezoeken.
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’s Middags is er uiteraard weer een viering voor de bovenbouw (gr. 5-8). Dat wil zeggen dat
deze kinderen wel een lunch mee moeten nemen voor de middagpauze. Om 12.30 uur
beginnen we dan langzaam met het programma. Ook in de middag komen de prinsen weer
langs. Rond 13.45 uur zullen we het programma beëindigen en kunnen de kinderen genieten
van het carnavalsweekend. Dus heeft u zin om mee te hossen met de kinderen, dan zien we
u vanaf 12:30 uur in de hal van de school. Natuurlijk wel verkleed. Omdat het voor iedereen
een fijn feest moet worden vragen wij om enge maskers, zwaarden ect. thuis te laten.
Spuitbussen, confetti en serpentines kun je bewaren voor de optocht. Zo houden we het voor
iedereen leuk. Alaaf!
Maandag 13 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Hieronder nog een keer alles op een rij.
•

•

Vrijdag 10 juni

-Op deze dag vieren wij carnaval op school. De kinderen mogen
verkleed naar school komen.
-’s Morgens en ’s middags zullen de jeugd- en de grote prins ons
komen bezoeken.
-De leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij.
-De leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan de hele dag naar school.
Maandag 13 juni -Dit betreft een normale schooldag qua werk tot 12.00 uur.
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

UITVALLEN JUF ANNEKE
Tijdens de laatste vakantie heeft juf Anneke behoorlijke pech gehad. Ze maakte letterlijk een
kleine misstap met grote gevolgen.
Ze heeft meerdere breuken in haar linkerarm en
daarnaast een instabiel polsgewricht.
Inmiddels is ze geopereerd en de operatie is succesvol verlopen.
Helaas duurt het nog wel even voordat ze voor de klas kan gaan staan.
Daarom heeft de school de volgende oplossing gevonden. Te weten:
Maandag en dinsdag komt juf Nicole Bergervoet in de klas en op woensdag t/m vrijdag juf
Renske Meijer-Kemperman.
Wij zijn blij dat de vervanging structureel van aard is en ingevuld wordt door maar twee
personen.
Wij wensen de collega’s heel veel succes, maar vooral heel veel plezier in groep 1-2A
en daarnaast wensen wij juf Anneke heel veel beterschap met haar herstel.
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RONDJE LANGS ENKELE GROEPEN:
Rekenen/spiegelen
In onze rekenmethode zit de leerlijn spiegelen. Zowel in groep 5 als in groep 3 hebben de
kinderen leren spiegelen d.m.v. verschillende opdrachten. Hiermee zie je dat er dezelfde
leerlijnen in verschillende groepen aan bod komen.

Sleutelhanger van leer
Groep 7 heeft een workshop “leer” bewerken gehad. Van een schets op papier naar een
sleutelhanger van leer. Het resultaat mocht er zijn.

Cultuureducatie
Afgelopen vrijdag is er een start gemaakt met verschillende lessen vanuit de cultuur educatie
bij ons op school. Dit gebeurde i.s.m. Amphion Cultuurbedrijf. Aan bod kwamen o.a. dans en
beeldende kunst. Aankomende vrijdag het tweede deel.
De leerlingen uit groep1/2 A en groep 5 hadden een workshop dans
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Uitwisseling in het kader van Euregio Rhein-Waal.
De leerlingen uit groep 5 en 6 hebben vandaag een uitwisseling gehad met de leerlingen uit
klas 4 van de Leegmeerschule uit Emmerich. De laatste keer was alweer in 2013, maar nu is
dit weer opgestart.
De kinderen kregen een tennisworkshop van de begeleiders vanuit de Marco Oversteegen
Academie. Het was een leerzame ervaring. Tenslotte werd er over en weer ook nog een
medaille uitgereikt en kregen de kinderen van de Mariabasisschool de 1e wisselbeker
uitgereikt.

Tekenles
De leerlingen uit groep 3 en 4 kregen een tekenles met o.a. houtskool en Oost-Indische inkt.

Hallo Meneer de uil…..
In de onderbouw gaan ze de aankomende weken werken/spelen/leren over kunst. Deze
week hebben ze in het poppentheater gespeeld.
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Echte kunstschilders

In groep 3 hebben ze 3 weken aan het thema kunst gewerkt. Het zijn echte kunstschilders
geworden.

Zie hier: Geïnspireerd door Kunstenaar Corneille.
Musical Groep 8
Voor groep 8 zijn de laatste weken op onze school ingegaan. We zijn gestart met de
voorbereidingen van het kamp en de musical, de rollen zijn verdeeld en oefenen maar….
WIE STEELT DE SHOW????

Zomerfeest in tropische sferen.

Voor het zomerfeest op donderdag 7 juli zijn we op zoek naar attributen die we kunnen
gebruiken als aankleding voor de school, hal en speelplaats. Zouden jullie dit willen afgeven
aan juf Lia. Alvast bedankt.
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BINNENGEKOMEN POST:
Vanuit de gemeente Montferland/stichting Welcom is het onderstaande binnengekomen:

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/212713/maak-een-verassend-creatief-en-kunstzinnig-beeldje-vanallerlei-zelfverzamelde-kleine-afvalmaterialen
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