NIEUWSBRIEF nr. 02

week 37

maandag 13 sept.2021

AGENDA
september
13
14
15
21
24
27

Schoolreisje gr.1-8
KOM-gesprek
Nieuwsbrief 3
KOM-gesprek
Start kinderpostzegels

28
29

1

Techniekochtend gr.7 (08.45-11.45 uur)
MR vergadering
OR vergadering
Techniekochtend gr.8 (08.45-11.45 uur)
Prinsjesdag

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 is het de
bedoeling dat de kinderen tijdens de
ochtendpauze hun zelf meegenomen
fruit en/of groenten eten.

Start na de zomervakantie:
De eerste twee weken van het nieuwe
schooljaar zitten er al weer op.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde opening van het nieuwe jaar en de nieuwe
leerkrachten en ikzelf zijn gewend aan onze nieuwe werkplek.
Wij zijn door het team en de kinderen hartelijk en warm verwelkomd en inmiddels zijn wij
ingewerkt.
Hiervoor onze dank!
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BERICHT IKC IN DE ZOMERVAKANTIE:
Begin juli heeft u in de Gelderlander kunnen lezen dat de gemeenteraad definitief heeft
besloten om het Specialized-pand aan te kopen en te verbouwen tot Integraal Kind Centrum
(IKC). Dit zal medio 2023 gereed zijn. In dit centrum worden drie basisscholen, waaronder
de Mariabasisschool, een kinderopvang en de bibliotheek gehuisvest.
Ik beloof u en de medezeggenschapsraad in dit proces goed mee te nemen in de
communicatie. Wij zullen u informeren over elke ontwikkelingsstap. Aankomende dinsdag
zal ik aanwezig zijn bij zowel de MR- als de OR-bijeenkomst en dit onderwerp bespreken.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, bel of mail gerust. Ik maak graag met u een
afspraak.
U kunt te allen tijde ook terecht bij de medezeggenschapsraad van onze school. Zij zijn uw
vertegenwoordigers.
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ALTERNATIEVE INFORMATIEAVOND:
Zoals eerder bekend is gemaakt houden wij dit jaar geen fysieke algemene informatieavond.
U ontvangt in week 38 een informatiepakket met daarin algemene informatie van de school
en specifieke informatie van de groep van uw kind(eren). Ook ontvangt u dit jaar een filmpje
met daarin een overzicht van de eerste weken op school. Wij hopen dat u zich, ondanks de
coronamaatregelen, toch betrokken voelt bij onze school.
Wij vinden dit belangrijk, omdat wij van mening zijn dat wij samen met ouders het onderwijs
willen vormgeven.
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KIND-OUDER-MEDEWERKER (KOM-)GESPREKKEN:
Op maandag 27 of dinsdag 28 september a.s. vinden de KOM-gesprekken weer op school
plaats. Wel houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM.
Enkele leerkrachten zullen door studiemomenten op een andere dag de KOM-gesprekken
moeten voeren. Meer informatie volgt via de eigen leerkracht.
Uiteraard kunt u zich weer via de Parro app inschrijven voor de gesprekken. Vanaf groep 3
zijn de kinderen bij deze gesprekken van harte welkom.
Voorafgaand aan deze gesprekken houden de leerkrachten aan de hand van een
vragenformulier gesprekjes met de kinderen.
In het kader van “Loop ‘t, lukt ’t leert ’t” praten wij “met” de kinderen over het welbevinden op
school en de doelen die wij samen met het kind stellen.
Tijdens de KOM-gesprekken ontvangt u hierover feedback.
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SCHOOLREISJE:
Eindelijk het is zover, de schoolreizen gaan door dit jaar. Gezien de maatregelen kunt u zich
voorstellen dat de voorbereidingen intensiever waren dan normaal. Leden van de OR en de
leerkrachten hebben aan de hand van de protocollen van de Rijksoverheid, de schoolreizen
georganiseerd.
De kinderen kunnen zich verheugen op een leuke onvergetelijke dag.

Hoera! Wij gaan weer op
Mariabasisschool

!
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Jan Klaassen Braamt gr.1-2
•
•
•
•
•

09.30 uur kinderen op school
09.45 uur vertrek met auto’s naar Braamt
14.30 uur vertrek vanuit Braamt naar school
14.45 uur zijn de kinderen weer op school
Vanuit de eigen groepsleerkrachten krijgt u nog meer informatie over het vervoer.

Toverland Sevenum gr.3 t/m 8
•
•
•
•

08.15 uur in de klas verzamelen
08.30 uur vertrek van de bussen naar Toverland Sevenum
15.30 uur vertrek vanuit Toverland Sevenum naar school
17.00 uur zijn de kinderen weer op school

De leerlingen uit groep 3 t/m 5 zullen in groepjes, onder begeleiding van een collega, het
pretpark afgaan. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 gaan in groepjes rond.
We zullen u via de parro app op de hoogte houden qua vertrek vanuit Sevenum en files
onderweg ed. Zo heeft een indicatie over hoe laat we aanwezig zijn op school.
Op donderdag 23 september zullen we de T-Shirts uitdelen. De kinderen kunnen deze dan
op school laten en de volgende dag op school weer aantrekken.
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SFEEROUDERS:
De sfeerouders zijn, na een lange tijd, ook weer gestart op school. Wij zijn hier heel erg blij
mee. Bedankt hiervoor.
Wij zijn op zoek naar kleding(ook voor volwassenen), attributen van beroepen die we
kunnen gebruiken om de hal te versieren tijdens de Kinderboekenweek(van 06 t/m 16 okt).
Mocht u iets hebben, zou u dit dan z.s.m. willen inleveren bij juf Lia(groep 3a). 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.
GEGEVENS:
Het is belangrijk dat we alle gegevens goed in ons systeem hebben staan. Dus heeft u een
adreswijziging, een ander mailadres of telefoonnummer, laat het ons dan z.s.m. weten. Dit
mag per mail aan de eigen leerkracht.
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