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AGENDA
JULI
04
05
07
08
09 juli t/m zondag 21 aug.

Nieuwsbrief 20
Musical gr.8 voor de leerlingen uit groep 1-7
Afscheidsavond groep 8
Eindfeest op school
Laatste schooldag t/m 12.00 uur.
Zomervakantie

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,

DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN HET SCHOOLJAAR 2021-2022
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. Wat is het jaar voorbij gevlogen.
Door corona dreigde het ontmoeten en de vele festiviteiten en schoolactiviteiten dit jaar niet
door te gaan. Gelukkig kunnen wij terugkijken op een schooljaar waarbij wij weer ontdekt
hebben hoe fijn het is om elkaar fysiek te ontmoeten en activiteiten te beleven met de hele
school. Denkt u hierbij aan de Koningsspelen, de Sponsorloop en het vieren van Carnaval.
Beste ouders, wij willen jullie hartelijk danken voor de fijne samenwerking en wensen jullie,
samen met jullie kinderen en geliefden, alvast een hele fijne en ontspannende vakantie!
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ONDERZOEK TEVREDENHEID EN VEILIGHEID LEERLINGEN GROEP 6,7 en 8
In april 2022 hebben wij een onderzoek gehouden naar de mate van tevredenheid en de
sociale veiligheid van onze kinderen in groep 6, 7 en 8.
Met gepaste trots kan ik u melden dat wij zeer goede resultaten hebben behaald. De
resultaten houden in dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en dat er
weinig (of zelfs niet) gepest wordt.
Mocht u of uw kind dit anders ervaren, meldt u dit s.v.p. per direct bij de leerkracht of de
schoolleiding.
De resultaten zijn als volgt:
Algemene tevredenheid:
8,8
Welbevinden
8,2
Ervaren van veiligheid
8,5
Aantasting veiligheid
9,3
(Ervaren de leerlingen geen aantasting van sociale en fysieke veiligheid. Zijn leerlingen
daadwerkelijk veilig.)
Alle vier indicatoren scoren boven het landelijk gemiddelde.
Alle resultaten zijn besproken met de MR, uw vertegenwoordigers.

METING ONDERWIJSRESULTATEN CITO LOVS-E-PERIODE
Aan het einde van het jaar doen alle leerlingen, behalve de kleuters, een Cito-toets.
Dit doen wij om te meten waar de kinderen staan in ontwikkeling ten opzichte van het
landelijk gemiddelde van hun leeftijdsgenootjes.
Deze meting geeft ook een beeld van de kwaliteit van het gegeven onderwijs het afgelopen
schooljaar en schooljaren. Denk hierbij aan de Cito-eindtoets.
Ook nu weer mogen wij met gepaste trots melden dat de kinderen en het team het afgelopen
jaar het goed hebben gedaan. Dit ondanks de Corona.
Tijdens de tweedaagse studiedagen op 24 en 27 juni jl. hebben wij alle resultaten
geëvalueerd en gekeken waar wij ons nog kunnen verbeteren. Wij blijven ambitieus, een
leven lang leren!
Alle resultaten zijn gedeeld met de MR, uw vertegenwoordigers.
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CORONA CIJFERS STIJGEN WEER WAT
Zoals u wellicht weet, stijgen de coronacijfers toch weer wat in Nederland. Ook bij ons op
school zijn momenteel weer enkele besmettingen
geconstateerd.
Zoals wij al in coronabrief 6 (28 jan. jl) hebben gemeld, zullen wij niet iedere positieve
besmetting in de groep per brief aan u melden. De besmettingen zullen blijven toenemen.
Gaat u er daarom de aankomende week, maar ook de weken na de zomervakantie vanuit
dat er wellicht dagelijks besmettingen zijn en houdt u daarom uw eigen kinderen qua
gezondheid goed in de gaten. Volg het landelijk (zelf)test beleid bij klachten. Bij twijfel kunt u
altijd contact met de school opnemen.
Wij zullen als school wel het aantal besmette kinderen per groep blijven inventariseren en
hierover in contact blijven met de GGD. Wanneer er aanleiding is om u hierover te berichten,
dan ontvangen de ouders van de desbetreffende groep een brief.
Meer informatie kunt u via de volgende link vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
Regels gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test | Coronavirus COVID-19 Rijksoverheid.nl
Als iemand in huis corona heeft, mogen de andere gezinsleden naar buiten en naar school
als zij geen klachten hebben. Bij klachten blijft een gezinslid wel altijd thuis en doet een
zelftest. Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat een gezinslid of kind in isolatie.
www.rijksoverheid.nl
SPONSORLOOP: ‘Wij lopen voor Oekraïne’
Op 31 mei jl. hebben de leerlingen een sponsorloop voor Oekraïne gelopen. Veel ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s en andere belangstellenden kwamen kijken. De kinderen waren
erg gemotiveerd en daarom kunnen wij ook met trots het opgehaalde bedrag bekend maken.
Het bedrag dat is opgehaald is……………………………€5500,Wij hebben daarop contact gezocht met Stichting Montferland Helpt. Wij zullen dit bedrag
gebruiken, zodat de Stichting een zomerschool kan opstarten voor de Oekraïense kinderen.
Op dit moment zijn ze met de beginfase bezig. De Oekraïense kinderen vanuit Specialized,
Hotel de Lantscroon en uit Zeddam komen hiervoor in aanmerking.
Ook zullen er (les)materialen voor de Oekraïense kinderen, die momenteel op de
Galamaschool zitten, gekocht worden, zodat ze daar ook met dit materiaal kunnen werken.
Al met al zijn wij erg blij met het opgehaalde bedrag en dat er dichtbij huis een bestemming
is gevonden om deze kinderen te helpen. Kinderen helpen elkaar. Dank jullie wel allemaal!
Wij houden u verder op de hoogte, mochten er meer ontwikkelingen zijn.
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Hieronder een reactie van Tine Ruikes, locatiemanager Stichting Montferland Helpt
Hallo leerlingen van de Mariabasisschool,
Op 31 mei hebben jullie meegedaan aan een sponsorloop met het motto ‘Wij lopen voor
Oekraïne’. Jullie hebben met wel 220 kinderen zo veel mogelijk rondjes gerend. Er waren
heel veel opa’s, oma’s, vaders, moeders en andere familieleden om jullie aan te moedigen.
Het geld dat jullie hebben opgehaald met al die rondjes, is voor de Oekraïense kinderen die
nu in Hotel De Lantscroon zitten. Bijna drie maanden geleden moesten zij hun land verlaten
vanwege de oorlog daar, en zijn ze met een bus naar Nederland gekomen. Sindsdien wonen
de kinderen in het hotel.
Binnenkort begint de zomervakantie. Omdat de kinderen uit hun eigen land zijn gevlucht,
kunnen zij niet op vakantie. Daarom is het voor hun heel erg fijn dat ze vier weken lang naar
zomerschool kunnen. Ze hebben dan ’s ochtends les en ’s middags worden er leuke dingen
georganiseerd. Met het geld dat jullie bij elkaar hebben gerend, kan een deel van die dingen
worden betaald.
Namens alle Oekraïense kinderen in Hotel De Lantscroon willen we jullie ontzettend
bedanken voor jullie inzet én het mooie geldbedrag dat is opgehaald met de sponsorloop!
Дякую!
(Dat spreek je uit als ‘dyakooyo’ en betekent ‘dankjewel’ in het Oekraïens)
Tine Ruikes, locatiemanager
Stichting Montferland Helpt
ACTIVITEITEN VANUIT DE MR
Vorige week stond de laatste MR-vergadering van dit schooljaar op de agenda. Hier werden
onderwerpen zoals de formatie, leerlingentevredenheidsonderzoek(gr.6-8),
professionaliseringsplan, bespreken Eindtoets groep 8 en Eind-opbrengsten overige groepen
besproken.
De MR was tevreden over hoe de formatie tot stand is gekomen. Daarnaast waren ze ook
verheugd over de opbrengsten van de Eindtoetsen. De kinderen en de school hebben een
mooie ontwikkeling doorgemaakt. Super gedaan allemaal!
Ook fijn is dat de leerlingen onze school ook met een goed cijfer beoordelen.
Helaas heeft voorzitter Tom Menke binnen de MR wel aangegeven te willen stoppen als MRlid. Dat wil zeggen dat wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek gaan naar een
nieuw MR-lid. Wij willen Tom bedanken voor zijn jarenlange inbreng en inzet!
Dat wil wel zeggen dat wij de MR weer moeten aanvullen vanuit de ouders. Dus heeft u
interesse in de MR of u wilt meer informatie over wat het precies inhoudt. Dan kunt u contact
opnemen met een van de MR-leden(zie https://mbschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad
of via mr.maria@pro8.nu
Een fijne vakantie gewenst vanuit de MR.
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ACTIVITEITEN OUDERRAAD
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld. Hieronder de vraag wie de OR komt versterken.
Wie komt de Ouderraad versterken?
De ouderraad (OR) is een groep ouders dat zich actief voor de school inzet. De belangrijkste
functie van de OR is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de
organisatie van diverse activiteiten voor de kinderen op onze school. Op www.mbschool.nl
staat meer informatie over de activiteiten.
De OR bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en maximaal 8 algemene
leden.
Er wordt ongeveer 1x per 6 weken vergaderd op een avond. De ouderraad bestaat uit de
volgende leden. Te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiel van Gessel (Voorzitter)
Elke Huntink (Penningmeester)
Silke Cornielje (Secretaris)
Nicole Gundlach,
Mirjam Lueb
Anouk van der Meijde,
Victoria Önal,
Michele Janzen,
Tamara Jagers,
Corine Blomsma,

Aftredend en herkiesbaar

Aftredend en herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar

Mocht u interesse hebben om de Ouderraad te versterken, dan kunt u dit kenbaar maken
door u voor 01 Augustus a.s. aan te melden via or.maria@pro8.nu.
Voor nadere info kunt u een van de leden aanspreken of contact opnemen met
Chiel (06 13 98 86 73)
De Ouderraad mag maximaal uit 11 ouders bestaan. Bij meer aanmeldingen, dan plaatsen
beschikbaar, worden er verkiezingen gehouden. Benoemingen vinden plaats tijdens de
informatie avond in september.
Nieuws van de ouderraad – vooraankondiging schoolreis 23 september 2022
Het schooljaar zit er bijna op, de vakantie is in zicht. Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar
weer veel leuke activiteiten kunnen organiseren. En ook de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar zijn al gestart.

Op vrijdag 23 september a.s. gaan wij met de hele school op schoolreis. De bestemmingen
zijn bekend:
• Groep 1/2: Land van Jan Klaassen
• Groep 3/4/5: Julianatoren
• Groep 6/7/8: Slagharen
De voorpret kan beginnen! In het nieuwe schooljaar ontvangen jullie ruim van te voren meer
informatie.
Maar nu is het eerst tijd voor de zomervakantie! We wensen jullie namens de ouderraad een
hele fijne vakantie!
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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!
Emma uit groep 1-2B
Flip uit groep 1-2B
VERJAARDAG LEERKRACHTEN
Het is natuurlijk al zichtbaar op onze jaarkalender, maar wij willen de verjaardagen van de
leerkrachten ook nog in de nieuwsbrief vermelden. Alvast een fijne dag gewenst!
Op dinsdag 5 juli is juf Lianne jarig.
Op vrijdag 29 juli is juf Fabienne jarig.

SCHOOLFEEST IN TROPISCHE SFEREN
Zoals jullie al in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, is het thema van het
schoolfeest in Tropische sferen.
We gaan a.s. donderdag (7 juli) er dan ook een echt tropisch feestje van maken. De kinderen
mogen op deze dag, dan ook in stijl verkleed komen.
Voor de lunch zorgt de ouderraad, dus de kinderen hoeven alleen voor 10 uur wat mee te
nemen.
Het weer zit gelukkig mee, dus gaan we er met z’n allen een tropisch feest van maken.
ALOHA
OUDERS BEDANKT…
Nog 1 week school en dan start de zomervakantie. De afgelopen week zijn er een aantal
ouders geweest die er voor hebben gezorgd dat de materialen weer schoon zijn. Ouders
bedankt hiervoor!
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BIEBMOEDERS
Dit jaar mochten wij ook weer de biebmoeders ontvangen voor onze schoolbieb. Bedankt
ouders, fijn dat we weer kunnen lenen en….LEZEN.
Ook hier werd er gepoetst.

RONDJE LANGS ENKELE GROEPEN:
CREABEA’S VAN DE MBS
Naast rekenen, taal en lezen besteden we ook veel tijd aan creatieve vakken. Hier een
aantal “meesterwerken” van de groepen:
Gr. 1/2A Tekent en
kleurt met primaire kleuren…..

Gr.1/2B Echte
Mondriaans……

IJsjes vouwen in groep ½ c

Boomhut tekenen groep 3
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Groep 4 bloemen
geknutseld…

Groep 5 van papierenbordjes fantasiedieren gemaakt….

Groep 6
Beeldend van juf
Femmie
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Groep 8 is bezig voor de musical

GROEP 8 BIJNA VAN SCHOOL…….

Groep 8 eet pannenkoeken
bij De Gracht.

Groep 1-2 kijkt aandachtig naar de repetitie…

Eindmusical groep 8 voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7.
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EEN KIJKJE IN DE NIEUWE GROEP….
Vorige week donderdag was er weer het bekende ‘doorschuifuurtje’. Dan neem je een kijkje
in de nieuwe groep. Dat is altijd spannend. Hoe is de nieuwe juf of meester? Welk lokaal
kom ik? Bij wie zit ik aan tafel enz.? Hieronder enkele groepen. Het was een geslaagd uurtje.
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