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AGENDA
september
27
28
29
04
04
05
11

KOM-gesprek
Nieuwsbrief 3
KOM-gesprek
Start Kinderpostzegels
Studiedag; alle leerlingen vrij
Dierendag
Dag van de leerkracht
Nieuwsbrief 4

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.

Beste lezers,
De eerste schoolmaand zit er op!
De weken vliegen voorbij en inmiddels zijn alle nieuwe medewerkers van het team van de
Mariabasisschool volledig ingewerkt.
Naast alle lessen, teamvergaderingen, een bijeenkomst van de OuderRaad, een bijeenkomst
van de MedezeggenschapsRaad en de schoolreizen, is onze school weer volop aan de
gang. Nu er weer meer mensen in de school mogen begint het weer te voelen als normaal.
Ik kan u vertellen, dit voelt heerlijk en dit is zeker te merken bij de kinderen.
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VERSOEPELING VAN DE CORONAMAATREGELEN:
Vanaf 25 september zijn de maatregelen t.a.v. de coronamaatregelen versoepeld.
In overleg met de MedezeggenschapsRaad (MR), uw vertegenwoordiger, hebben wij
besloten om geleidelijk over te gaan naar het “normale’.
U bent van harte welkom in school, maar laten wij ons nog even houden aan “beperkt en
gespreid” de school bezoeken.
Op moment van schrijven willen wij nog geen hele groepen ouders in school ontvangen,
zoals bij een algemene ouderavond.
Wij hanteren wel de actuele regels t.a.v. quarantaine. Voor meer informatie verwijs ik u naar
de nieuwe beslisboom van 20 september 2021. (zie bijlage)
ALTERNATIEVE INFORMATIEAVOND:
Zoals eerder bekend is gemaakt houden wij dit jaar geen fysieke algemene informatieavond.
Op 22 september heeft u van de leerkracht een informatiepakket ontvangen en een leuk
filmpje van de eerste weken op school. Wij noemen deze weken de gouden weken. Ik hoop
dat u, net als wij, genieten van de beelden.
Wanneer u nog vragen heeft bel, mail of kom gerust op school. Wij staan u graag te woord.

GESLAAGDE SCHOOLREIZEN:
Vrijdag 24 september was het zover. De groepen 1 en 2 zijn op schoolreis naar het land van
Jan Klaassen geweest en de groepen 3 t/m 8 naar Toverland.
Dankzij de geweldige organisatie door leerkrachten en ouders kunnen wij terugkijken op een
prachtige dag. De kinderen hebben genoten en wij hebben genoten van al die stralende
gezichten.
Juffen, meesters en ouders bedankt!

KINDERBOEKENWEEK 2021:
Op maandag 6 oktober start de Kinderboekenweek 2021.
Bij ons op school starten wij een week eerder. Het thema dit jaar is
”Worden wat je wil”. Dit gaat natuurlijk over beroepen die je later kunt
gaan uitoefenen, maar de werkelijke gedachte van de
Kinderboekenweek gaat veel dieper.
Boeken kunnen kinderen alle ruimte geven om te fantaseren wat zij het
allerliefste later willen worden, ongeacht welke beperkingen daar
misschien aan zitten in het echte leven. Maar ondanks dat: “stop nooit
met dromen” en ga er voor!
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De sfeerouders en de leerkrachten hebben de school al versierd. Onze bieb is mooi
aangekleed, overal hangen afbeeldingen en uniformen van beroepen en staat er zelfs een
prachtige boekenbus in de hal.

Tijdens de opening hebben de juffen en de meesters een mooi toneelstuk laten zien aan
onze kinderen.

Ik wens iedereen een hele fijne Kinderboekenweek.

Programma Kinderboekenweek MBS:
De aankomende drie weken zullen we op onze school veel werken aan het thema van de
Kinderboekenweek.
Alle leerkrachten lezen op drie momenten in een andere klas voor. Dat wil dus zeggen dat
een leerkracht uit groep 8 bijv. dan in groep ½ komt voorlezen.
Ook doen de leerlingen van groep 7 en 8 aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
De winnaar van deze schoolwedstrijd mag tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek op
onze school een stukje komen voorlezen. Ook mag de winnaar meedoen aan de kwartfinale
van de Nationale Voorleeswedstrijd in het Barghse Huus op 29 januari 2022.
Zoals u op de foto al kunt zien, heeft iedere groep van de OR een themaboek gekregen.
Hieruit leest de leerkracht in de klas voor of worden er knutselactiviteiten bij gehouden.
Op donderdag 14 oktober van 14.00-15.30 uur zal er weer een kleedjesmarkt zijn.
Alle kinderen mogen eigen kinderboeken, kindertijdschriften en stripboeken te koop
aanbieden. De prijs mag €0.50 zijn of een veelvoud hiervan met een maximum van €2,50.
De opbrengst is voor de kinderen zelf. De kinderen mogen zelf een kleedje meenemen
om het koopwaar op uit te stallen. De kinderen die mee doen mogen al om 13.45 uur alles
klaarzetten. Als ze mee willen doen, dan kunnen ze dit doorgeven aan de eigen leerkracht.
Tevens kunnen ouders/verzorgers een kijkje nemen in de klas.
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KINDER-OUDER-MEDEWERKER (KOM-)gesprekken:
Aan het begin van het schooljaar vinden de KOM-gesprekken plaats.
Voorafgaand aan deze gesprekken hebben de leerkrachten, aan de hand van een
vragenformulier, gesprekjes gehouden met de kinderen.
In het kader van “Loopt ‘t, lukt ’t, leert ’t” hebben wij gesproken “met”
de kinderen over het welbevinden op school en de doelen die wij samen met
het kind stellen.
Tijdens de KOM-gesprekken op maandag 27 en dinsdag 28 september
ontvangt u hierover feedback.
MAANDAG 4 OKTOBER:
Op maandag 4 oktober heeft het team van de Mariabasisschool een studiedag.
De kinderen hebben op deze dag vrij!
HOOFDLUISCONTROLE:
Jammer genoeg zijn we op dit moment niet hoofdluisvrij. In enkele groepen zijn er
luizen/neten geconstateerd. De betreffende ouders hebben bericht gehad.
Wilt u zelf uw kind de komende dagen ook controleren? Over twee weken zullen de
luizenouders weer de kinderen komen controleren.
OUDERBIJDRAGE:
Beste ouder/verzorger,
Jaarlijks wordt aan u gevraagd om een ouderbijdrage over te maken aan de ouderraad. Dit is
t.b.v. de leerlingen op het schoolreisje of de culturele jeugdvorming.
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).
De bijdrage dient per ommegaande per bank over gemaakt te maken worden op
rekeningnummer NL12RABO0326603689 t.n.v. Oudervereniging Mariabasisschool 'sHeerenberg onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
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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BINNENGEKOMEN POST:
Wij hebben twee binnengekomen stukken. Allereerst super gezellige kindermiddagen in het
Bosman Huus. Het tweede stuk is vanuit de parochie H. Gabriël. Ook zij starten weer met
kinderactiviteiten.

Het Bosmanhuus gaat van start met een paar super gezellige kindermiddagen
voor basisschoolkinderen.
Het Bosman Huus wordt dan even “ut Bosman Spölhuuske”
Wij hebben voor dit jaar alvast 2 data gepland.
Ouders van alle basisschoolkinderen in Lengel/’s-Heerenberg.
Noteer in de agenda:
Vrijdagmiddag 15 oktober van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur Kinderfilmmiddag (Welke
film is nog een verrassing) met in de pauze drinken en lekkers. Film is voor de leeftijd vanaf
groep 3.
Vrijdagmiddag 26 november van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur
Zwarte Pietjes knippen/plakken! Met in de pauze drinken en lekkers. Plakken en knippen
vanaf groep 1 en wie het verder leuk vind om te doen!
Entree is voor beide middagen gratis.
Aanmelden? Ja graag
Dan weten wij hoeveel drinken en lekkers wij moeten inslaan. Je mag je aanmelden bij
Marian Drijver:
marian-drijver@hotmail.com
Als er kinderen zijn met bepaalde allergieën wat betreft drinken enz. dan horen wij dat
graag op tijd, zodat wij dan in overleg voor wat anders kunnen zorgen.
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GABRIËLPAROCHIE:

Mariabasisschool

www.mbschool.nl

info@mbschool.nl

