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Nieuwsbrief 4
Kleedjesmarkt en kijkje in de klas 14.00-15.30 uur
Herfstvakantie
Start wintertijd
Halloween

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,
HET IS HERFST
De eerste schoolperiode loopt ten einde en de herfstvakantie staat alweer voor de deur.
Terugkijkend op deze periode kunnen wij gelukkig concluderen dat het weer levendig is in
school en dat vele activiteiten weer opgepakt mogen worden.
Wat fijn dat ouders weer in school actief zijn en dat wij daadwerkelijk richting het normale
gaan.
Ondanks deze vreugde is voorzichtigheid nog steeds gepast en houden wij de nieuwste
ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de voorspelde griepgolf nauwlettend in de gaten.
Na de herfstvakantie ontvangt u en onze MR bericht hoe de volgende schoolperiode wordt
georganiseerd.
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TEKORT AAN INVALLEERKRACHTEN
Helaas zijn er in onze regio, in navolging van het westen van het land, ook steeds grotere
tekorten aan leerkrachten.
Deze tekorten zijn dit schooljaar nog groter geworden, omdat veel scholen met de
“coronagelden” leerkrachten hebben ingezet vanuit de invalpool.
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij groepen naar huis moeten sturen, omdat er geen
leerkracht beschikbaar is, hebben wij een protocol opgesteld: wat te doen bij afwezigheid
van een leerkracht. Denkt u hierbij aan een stappenplan, waarbij ambulante collega’s worden
ingezet, het opdelen van groepen en het inzetten van ouders met een
onderwijsbevoegdheid.
Het protocol is ter advisering naar onze MR gestuurd. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Om te voorkomen dat leerkrachten thuis moeten blijven in afwachting van een test, heeft
onze stichting een regeling getroffen die er voor zorgt, dat leerkrachten een sneltest kunnen
doen. Ook hierover is de MR ingelicht.

DE KOM-GESPREKKEN
De afgelopen twee weken zijn er weer (K)ind, (O)uder en (M)edewerker gesprekken
gehouden.
Het doel hiervan is om, vanuit onze visie op samenwerken met ouders, in gezamenlijkheid
gestalte te geven aan onderwijs en opvoeding.
Tijdens die gesprekken betrekken wij de kinderen van groep 3 t/m 8, omdat wij mét en niet
alleen óver de kinderen willen praten.
De relatiedriehoek Kind- Ouders- School kwam tijdens de gesprekken tot volle uiting en daar
zijn wij u dankbaar voor.
Heeft u na dit gesprek nog behoefte aan een extra gesprek, maak gerust een nieuwe
afspraak. Wij staan u graag te woord.
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KINDERPOSTZEGELS
Ook dit jaar heeft groep 7 meegedaan aan de Nationale Kinderpostzegelactie.
Dankzij de opbrengst van de Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt Stichting
Kinderpostzegels zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. De projecten zijn
gericht op pleegzorg en onderwijs, maar kunnen ook vanuit andere invalshoeken ontstaan.
Zo ligt de hulp in het buitenland o.a. op het stoppen van kind- huwelijken en kinderarbeid.
Onze kinderen hebben hard gewerkt en veel geld opgehaald voor andere kinderen in de
wereld die het niet goed hebben. Jongens en meisjes heel erg bedankt!

GEZAMENLIJKE STUDIEDAG MET DE GALAMASCHOOL
Op 4 oktober jl. hadden de beide teams van de Mariabasisschool en
de Galamaschool een gezamenlijke studie over het Expliciete Directe
Instructie(EDI) model. Deze studie is gericht op het primaire lesgeven
van de leerkrachten. De juffen en de meesters leren hoe je nog beter
instructie kunt geven aan kinderen, waardoor het leereffect groter
wordt.
Naast het samen leren was het ook fijn om elkaar te ontmoeten en te praten over de
komende fusie.
“s Middags heeft onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB), de heer Bart
van der Ent, de studiedag bezocht. Hij heeft in een korte toespraak, het fusieproces ter
sprake gebracht.
Er is afgesproken dat er intensief, open en transparant gecommuniceerd gaat worden met de
teams en de ouders. U krijgt hierover binnenkort bericht.
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ONTRUIMINGSOEFENING SCHOOLJAAR 2021-2022
Morgen (dinsdag 12 oktober) houden wij onze eerste ontruimingsoefening van het
schooljaar. Dit betreft een aangekondigde oefening met als doel de kinderen te leren hoe zij
bij calamiteiten, onder begeleiding, de school zo snel mogelijk verlaten. Gaandeweg het jaar
herhalen wij de ontruimingsoefening, maar dan onaangekondigd.
In de toekomst zullen wij dit nog uitbreiden om het nog realistischer te maken door het
inzetten van een professionele organisatie. Dit om de kinderen nog beter voor te bereiden op
een echte noodsituatie.

KINDERBOEKENWEEK 2021
Met een leuk toneelstuk, opgevoerd door de leerkrachten, over het thema “Worden wat je
wil” openden wij op maandag 27 september jl. de Kinderboekenweek.
De sfeerouders hadden de hal prachtig versierd rondom het thema. Zij waren om die reden
uitgenodigd tijdens de opening en ook zij genoten zichtbaar van het toneelspel van de juffen
en de meesters.
Na ontelbare activiteiten zoals het alarmlezen, het voorlezen, de voorleeswedstrijd, ouders in
hun beroepsrol in de klas, het knutselen, dansen en zingen sluiten wij deze week de
Kinderboekenweek af.
Wij kijken terug op een leuke en leerzame periode, waarbij het stimuleren en het motiveren
van de jeugd voor het lezen, centraal heeft gestaan.

Leerlingen knutselen samen

Het leesalarm is gegaan…
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Ouders vertellen over hun beroep

www.mbschool.nl

info@mbschool.nl

NIEUWSBRIEF nr. 04

week 41

maandag 11 oktober 2021

VOORLEESWEDSTRIJD:
Ook hebben enkele leerlingen uit groep 7 en 8 meegedaan aan de Nationale
Voorleeswedstrijd. Ze hebben het allemaal erg goed gedaan, maar helaas kan er maar één
de winnaar zijn. Dit jaar heeft Elize Bogaard de voorleeswedstrijd van de Mariabasisschool
gewonnen. Zij mag ons vertegenwoordigen in de volgende ronde in het Barghse Huus op 29
januari 2022. Elize, van harte gefeliciteerd en veel succes in de volgende ronde!

KLEEDJESMARKT:
Op donderdag 14 oktober zal er van 14.00-15.30 uur weer een kleedjesmarkt zijn.
Alle kinderen mogen eigen kinderboeken, kindertijdschriften en stripboeken te koop
aanbieden. Dit graag even van tevoren bij de leerkracht aangeven. 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 de boeken op uit te stallen. De kinderen
die meedoen, mogen al om 13.45 uur alles klaarzetten.
Ouders zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom. Tevens kunt u een kijkje komen nemen in de
klas van uw zoon/dochter.
AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK
A.s. vrijdag sluiten wij de Kinderboekenweek op school af. De kinderen mogen op deze dag
als een beroep, verkleed, naar school komen.
HOOFDLUISCONTROLE
Vandaag zijn de luizenouders weer op school geweest. Zij hebben alle groepen
gecontroleerd. Helaas zijn we nog niet luizenvrij.
Na de herfstvakantie zullen de luizenouders weer komen om te controleren. Een verzoek van
de luizenouders om geen ingewikkelde kapsels op maandag 25 oktober te maken. Alvast
bedankt.
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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,BINNENGEKOMEN POST:
Zie de bijlage in de mail.
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