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AGENDA
INFORMATIE OP ONZE SITE:

SEPTEMBER

14
15
23

Nieuwsbrief 2
Prinsjesdag
Start Kinderpostzegels

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 nemen de kinderen als
tussendoortje groente of fruit mee.
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VERVANGING OP SCHOOL:
U begrijpt, dat door de huidige omstandigheden er meer vervanging nodig is dan in normale
tijden. Dit in verband met de afwezigheid van een leerkracht. En dit is niet alleen bij ons zo,
maar ook op collega scholen.
Tot nu toe is het ons altijd gelukt om dat op onze school goed te regelen.
Toch moeten we nu al wel constateren, dat wij dit schooljaar al veel meer vervanging nodig
hadden en dat het ons telkens veel moeite kostte om dit op te lossen.
Ik ben bang dat het op (korte) termijn niet altijd meer mogelijk is om dit op school op te
vangen. De betreffende dag lukt wel, maar de dag erop zal wel een probleem worden.
Dit heeft dan tot gevolg, dat u een bericht krijgt, dat als we voor de dag erop geen
vervanging hebben gevonden, dat een bepaalde groep thuis moet blijven. Natuurlijk pas als
alle mogelijkheden uitgeput zijn.
Het totale vervangingsbeleid staat vanaf volgende week geactualiseerd op onze website.
Wij hopen op uw begrip in deze.
UW KIND ZIEK:
Doordat steeds vaker leerlingen ziek gemeld worden, omdat regelgeving ons aangeeft dat
ze thuis moeten blijven, ontstaat er hier en daar wel een mogelijke achterstand.
Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan willen we de digitale mogelijkheden, die we in het
begin van dit jaar gebruikt hebben, opnieuw inzetten.
Uw kind kan dan thuis inloggen om de belangrijkste instructies te volgen. Dit doen we al
vanaf groep 3, maar daar gebeurt het nog mondjesmaat omdat het aanbieden van de
leerstof voor een groot gedeelte ook nog op papier gebeurt. Uw kind kan dan een pakketje
krijgen. Vanaf groep 4 is het aanbod bijna geheel digitaal. De mogelijkheid om een
Chromebook te lenen is er dan ook weer.
Wat vragen we van U:
Als uw kind ziek is en wel naar uw idee de les thuis kan volgen, dan willen we dat graag
weten. U kunt uw kind ziekmelden via de website. Geeft u hierbij dan wel aan, dat het
volgen van thuisonderwijs mogelijk is. We proberen dat dezelfde dag nog te realiseren.
Voor de duidelijkheid: Ziek is ziek. Soms moet er “gewoon” uitgeziekt worden om beter te
worden. Dan kan thuisonderwijs dus echt niet.
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REGELINGEN VOOR KINDEREN OM “MEE” TE KUNNEN DOEN.
Op diverse plekken zijn er regelingen voor gezinnen, die (tijdelijk) in zwaarder weer zijn
terecht gekomen. De gemeente kent zo’n regeling, maar ook op school is er een “potje” om
te ondersteunen, daar waar nodig is. Henk(directeur) weet daar meer over en kan mogelijk
een helpende hand bieden.
INFORMATIE-AVOND DD 23 SEPT.:
Deze avond gaat niet door.
Wat doen we wel?
Er wordt een filmpje gemaakt van de dagelijkse werkzaamheden op school. Deze wordt met
u gedeeld, zodat u wel een indruk heeft.
Daarnaast krijgt u een flyer van de groep, waarin uw kind zit. Hierin staat de meest recente
informatie over de groep.
POORTEN OP SLOT:
Zoals u misschien al gemerkt heeft, is er in de namiddag en de avond nogal wat overlast
rondom de school. Er is natuurlijk overleg met de politie en de boa’s om dit tegen te gaan.
Om te voorkomen dat er uitbreiding plaatsvindt naar de speelplaats, gaan de poorten na
schooltijd op slot.
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KOM-GESPREKKEN:
Zoals u wellicht weet staan de KOM-gesprekken(kind-ouder-medewerker) gepland voor
maandag 28 en dinsdag 29 september a.s. Deze gesprekken zullen mogelijkerwijs op een
ander moment plaatsvinden i.v.m. de verspreiding hiervan. Uiterlijk 15 oktober a.s. heeft
iedereen de mogelijkheid gekregen om het gesprek met de leerkracht te voeren.
De leerkracht zal de mogelijke data via Parro met u delen. U heeft de mogelijkheid om u zich
dan weer in te schrijven. U kunt het gesprek fysiek(op school) of via Teams voeren.
Kinderen vanaf groep 3 zijn hierbij van harte welkom. Uiteraard graag van te voren
aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Meer informatie volgt nog. De gesprekken zullen
van 14.30-+/- 17.00 uur plaatsvinden.
WEEK TEGEN PESTEN:
De week van 21 september t/m 25 september is de week tegen het pesten. Ook wij als
kanjerschool doen hieraan mee, om zo samen stappen te zetten naar een fijne, veilige
school.
Op vrijdag 25 september werken we de hele dag aan dit onderwerp. In de groepen zal
d.m.v. kringgesprekken, activiteiten, verhalen, rollenspelen, hier aandacht aan worden
besteed. We sluiten de week af met het spelen van gezelschapsspelletjes. Want zoals het
thema dit jaar zegt:
ZIJN WE SAMEN AAN ZET!
AANMELDEN PARRO:
De meeste ouder(s)/verzorger(s) hebben zich inmiddels aangemeld. Mocht u dit nog niet
hebben gedaan, willen wij u vragen dit z.s.m. te doen. Alvast bedankt.
GROEPSOUDERS:
Als u interesse heeft om groepsouder (vader of moeder) te worden in de groep van uw kind,
dan kunt u dat bij de groepsleerkracht aangeven. Ook kunt u daar vragen wat er verwacht
wordt van een groepsouder. Graag voor a.s. vrijdag(18 sept).
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GEGEVENS:
Het is belangrijk dat we alle gegevens goed in ons systeem hebben staan. Dus heeft u een
adreswijziging, een ander mailadres en/of telefoonnummer, laat het ons dan z.s.m. weten.
Dit mag per mail aan de eigen leerkracht.
KINDERBOEKENWEEK “EN TOEN…..”
Op maandag 28 september gaan we terug in de tijd. We openen de Kinderboekenweek met
onze speciale gast: Vrouw Adela uit het jaar 1000.
We zijn heel vereerd dat ze ons wilt komen helpen om de tijd van vroeger onder de
aandacht te brengen bij de kinderen.
In de hal maken we een tijdsbalk waarbij de kinderen gaan leren over bepaalde tijdsvakken.
Onder andere: Dino’s, Kastelen en de Grieken en Romeinen.
We werken dit jaar ook aan soorten
boeken, zoals prentenboeken, sprookjesboeken en strips. Het voorlezen door andere
leerkrachten, knutselen met elkaar, bezoek aan de kinderboekenschrijvers in de bieb,
kortom we gaan heel wat beleven aan boeken WANT:
“Door te lezen leren we o.a.….”
Communiceren, kennis, plezier, woordenschat, boeken, toekomst…en nog veel meer.
De boekenmarkt kan dit schooljaar helaas niet doorgaan i.v.m. het coronavirus.
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SPORTDAG-KONINGSSPELEN:
Elk jaar organiseren we een sportdag voor onze kinderen op de atletiekbaan in Gendringen.
Deze geweldige sportieve dag is dit jaar op maandag 26 april en niet in de laatste
schoolweek zoals de afgelopen jaren. Ter vervanging hiervan komt er in de laatste
schoolweek een schoolfeest om het jaar af te sluiten.
De koningsspelen, die landelijk op 23 april wordt georganiseerd, komt hierdoor voor onze
school te vervallen.
OUDERBIJDRAGE:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om uw kind mee te kunnen laten doen met diverse activiteiten (schoolreisje / culturele
Jeugdvorming etc.) wordt u jaarlijks gevraagd een ouderbijdrage over te maken aan de
ouderraad.
-De ouderbijdrage is € 10,- per kind.
-Culturele Jeugdvorming t/m groep 5 € 10,- en vanaf groep 6 € 12,50.
-Bijdrage voor het schoolreisje is voor alle kinderen € 7,50.
(Het schoolreisje wordt i.v.m. de kosten 1x per 2 jaar gehouden).
Totaalbedrag kinderen t/m groep 5 € 27,50 Totaalbedrag kinderen groep 6-7-8 € 30,Wanneer uw kind instroomt vanaf 1 januari vragen wij de helft van de ouderbijdrage over te
maken. Totaal kinderen t/m groep 5 € 13,75. Totaal kinderen groep 6-7-8 € 15,-
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De bijdrage dient per ommegaande per bank overgemaakt te maken worden op
rekeningnummer NL12RABO0326603689 t.n.v. Oudervereniging Mariabasisschool
's-Heerenberg onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Ouderraad(OR)
Mariabasisschool
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