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AGENDA
INFORMATIE OP ONZE SITE:

SEPT - OKT
28 sept.

1

4 okt.

Nieuwsbrief 3
Opening
Kinderboekenweek
Dierendag

8 okt.
t/m 15 okt.
19 t/m 23 okt.

Allen t/m 14.00u school
KOM-gesprekken
Herfstvakantie

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.

KINDERBOEKENWEEK
Maandag 28 sept jl. zijn we gestart met de kinderboekenweek. Vrouw Adela uit het jaar 1000 heeft
de Kinderboekenweek geopend. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is: En toen?
De kinderen werken aan de volgende tijdvakken:
· Groep ½ werken aan het thema: Dino’s.
· Groep ¾ aan ridders en kastelen (ze brengen ook een bezoek aan de ridderkamer op het kasteel)
· Groep 5/6 het oude Egypte.
· Groep 7/8 de Grieken en Romeinen.
In de klas werken ze deze thema’s verder uit tijdens de lees-, taal-, handvaardigheid- en WO lessen.
Ook worden er soorten boeken behandeld. Denk hierbij aan: sprookjes- en, prentenboeken, maar
ook strips. De kinderen gaan hiermee aan het werk door ze zelf te maken.
Groep 4 en 7 heeft nog een schrijversbezoek in de bieb en groep 7 en 8 doen mee aan de jaarlijkse
voorleeswedstrijd.
Opdracht:
Bij de twee ingangen van de school hangen foto’s van de leerkrachten uit het verre verleden. De
kinderen kunnen met de ouders of alleen de quiz invullen:
• Wie is dit lieftallige meisje of wie is die ondeugd?
Invulformulieren liggen in de klassen. Wie doet er mee? Inleveren kan bij de eigen juf of meester.
Jammer genoeg is er dit jaar geen kleedjesmarkt en geen inloopavond mogelijk i.v.m. de corona.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek organiseert dit jaar zowel in Didam als in ’s-Heerenberg een Kinderboekenweekfeest.
Door Corona is inschrijving verplicht, want zoveel kinderen als andere jaren is niet mogelijk.
Opgeven via de link https://www.bibliotheekmontferland.nl/kinderboekenweek.html
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REGELS RONDOM HET CORONA VIRUS
Snotteren mag. Als uw kind neusverkouden is en geen andere verschijnselen heeft, dan mag het
gewoon naar school.
Maandagavond hebben we gehoord het niet de goede kant opgaat.
De richtlijnen zijn aangescherpt en duidelijk. We moeten zorg hebben voor elkaar en onszelf!
We dienen weer goed te kijken naar de reisbewegingen die we maken en op welke wijze we met
elkaar in overleg zijn.
Ons doel voor school is eigenlijk heel duidelijk: We willen de scholen open houden voor alle
leerlingen en de collega ’s gezond, zodat de kinderen ook les kunnen krijgen.
Op school gaan we ook weer strenger toezien op de regels en sommige afspraken moeten we weer
aanpassen.
Aan de huidige regelgeving, binnen onze school, veranderen we nog niets.
Wel worden de gesprekken vanaf 1 oktober weer via Teams gevoerd. (ook dus de al afgesproken
KOM-gesprekken op school)
De ouders/verzorgers van alleen onze jongste leerlingen mogen mee naar binnen. Juist deze
ouders vraag ik om zelf in te schatten of het moment al is aangebroken dat uw kind zelf al naar
binnen kan gaan.
Zeker als uw kind vorig schooljaar ook al bij ons op school zat, moet u echt nu de stap gaan zetten
om uw kind alleen naar binnen te laten gaan.
En tijdens het wachten buiten om uw kind op te halen vraag ik u om de 1,5 meter in acht te nemen.
Het virus is nog niet uitgewoed en alleen samen kunnen we dit overwinnen.
We willen ten koste van alles proberen om onze scholen open te houden. En dat gaat ons samen ook
lukken.
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STUDIEMIDDAG 8 OKTOBER VERVALT
Eerder heb ik u het rooster van vakanties en vrije dagen en middagen toe gemaild.
Daar stond donderdag 8 oktober ook op. De leerlingen zouden vanaf 12.00 uur vrij zijn.
Deze studiemiddag voor het team gaat door interne omstandigheden niet door. Ik hoop wel dat we
deze studiemiddag dit schooljaar nog in kunnen halen. En natuurlijk laat ik u dat ruim van tevoren
weten wat de nieuwe datum wordt.
DUS: 8 oktober is er gewoon de hele dag tot 14.00 uur school.
NIEUWS VANUIT ONZE OUDERRAAD
Normaal gesproken houdt de Ouderraad tijdens de informatieavond op school de jaarvergadering.
Dit jaar vindt deze niet plaats, maar willen wij u toch graag informeren over de activiteiten van de
ouderraad. De jaarvergadering bevat normaliter 3 agendapunten:
-Verslag secretaris
-Verslag penningmeester en kascommissie
-Verkiezing/benoeming nieuwe leden
1. Het jaarverslag van de secretaris is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.
2. De kascommissie heeft de financiële administratie van de penningmeester beoordeeld en deze
akkoord bevonden. Het financiële jaarverslag is op aanvraag in te zien. Mocht u dat willen, neem dan
contact op met Juf Lia.
3. Dit jaar zijn 3 leden afgetreden. Te weten:
• Wendy van Buren
• Dewy Krijgsman
• Janneke van Halteren.
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De drie bovenstaande dames hebben geen kinderen meer op de Mariabasisschool.
Chiel van Gessel en Mirjam Lueb zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden hebben aangegeven nog een
termijn in de ouderraad te willen blijven.
I.v.m. het aftreden van drie ouderraadsleden heeft in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar een
oproep gestaan voor nieuwe leden. Hier hebben drie ouders op gereageerd. Te weten:
• Elke Loskamp
• Nicole Gundlach
• Wendy van der Woude
Met deze drie mensen is de ouderraad weer voltallig en bestaat uit de volgende leden:
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Bestuur:
• Chiel van Gessel (Voorzitter)
• Anouk van der Meijde (Penningmeester)
• Silke Nijland (Secretaris)
Leden:
• Tamara Jagers
• Michelle Kleinpenning
• Victoria Akse-Önal
• Mirjam Lueb
• Corine Blomsma
• Elke Loskamp
• Nicole Gundlach
• Wendy van der Woude
JAARVERSLAG SECRETARIS O.R. MARIABASISSCHOOL 2019-2020
De ouderraad van de Mariabasisschool organiseert en ondersteunt ieder jaar weer allerlei
activiteiten voor de kinderen van onze school.
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat u de betaling kunt voldoen voor de
ouderbijdrage, Culturele Jeugdvorming en het schoolreisje. Door betaling van deze bijdrage kan de
ouderraad de activiteiten van onze school ondersteunen, waar nodig.
Hieronder een kleine opsomming van alles wat de o.a. ouderraad allemaal heeft gedaan het
afgelopen schooljaar.
De ouderraad koopt de cadeaus voor Sinterklaas voor alle kinderen van de onderbouw. Daarnaast
worden er ook een groepscadeau gekocht. Wij zoeken elk jaar ouders voor de collecte van de
Stichting Sinterklaas in Bergh. Hoe dit precies dit jaar zal verlopen is nog niet bekend. Hier volgt
later meer informatie over.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen ook ieder jaar een boekenbon winnen, welke
beschikbaar gesteld worden door de Ouderraad. Dit jaar kreeg ook elke groep een nieuw leesboek!
Rond Sinterklaas(1e zondag van december) is er ieder jaar weer de Pfixx Solar Jeugdloop. De
kinderen kunnen meedoen via de Mariabasisschool. Er deden weer een groot aantal kinderen mee
van onze school. Op de dag van de run voorzien wij de kinderen van een shirt/rugnummer en chip.
Ze krijgen na afloop ook een stuk fruit.
Dan volgt Kerst, de gezamenlijke maaltijd was weer geslaagd. De kinderen genoten van de vele
keuzes en de lekkere hapjes! Ook voor de ouders wordt gezorgd in de vorm van een warm kopje
chocolademelk of glühwein, zodat we met z’n allen het kalenderjaar gezellig kunnen afsluiten.
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Tijdens carnavalsvrijdag voorzien wij de kinderen van glaasjes ranja om de dorst te lessen na al dat
hossen.

Daarna kwam Corona om de hoek.
Palm Pasen , de Stokkumse avondvierdaagse, het schoolvoetbaltoernooi op Goede vrijdag en de
sportdag gingen allen helaas niet door.
Helaas heeft groep 8 niet het afscheid mogen hebben, zoals wij dit gewend zijn. Als OR hebben wij
gelukkig wel als afscheid een cadeau mogen geven aan ieder kind uit groep 8.
Buiten al deze activiteiten om, assisteren wij het team van de Mariabasisschool bij verschillende
activiteiten, zoals de info-avonden etc. met het schenken van koffie en thee voor de ouders. Ook
regelen we het bezoek van de schoolfotograaf.
Verder coördineren wij de luizencontroles die na elke schoolvakantie op maandag plaatsvinden.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij de OR.
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NIEUWS VAN DE GGD Noord Oost Gelderland (NOG):
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters
en groep 6 leerlingen vorig schooljaar niet uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheid van GGD-NOG.
Misschien geldt dat ook voor uw kind. Dit schooljaar willen we deze
onderzoeken inhalen. De GGD weet om welke kinderen het gaat. U
hoeft niets te doen. Als uw kind nog geen gezondheidsonderzoek
heeft gehad dan ontvangt u in de loop van het schooljaar vanzelf een
uitnodiging voor dit onderzoek. Heeft u vragen over de gezondheid,
ontwikkeling of opvoeding van uw kind die niet tot dan kunnen
wachten? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind
verbonden is of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw contactgegevens en de naam van de
school van uw kind. Als ouder kunt u zelf informatie over gezond opgroeien en opvoeden opzoeken
en ontvangen via de Groeigids-app. De groeigids-app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Of
kijk eens op www.groeigids.nl of www.opvoeden.nl

Mariabasisschool

www.mbschool.nl

info@mbschool.nl

