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AGENDA
INFORMATIE OP ONZE SITE:

OKTOBER
13
19 t/m 23
25
NOVEMBER
01
02

Eerste Communie
Herfstvakantie
Start wintertijd

Allerheiligen
Allerzielen
Nieuwsbrief 5

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.

REGELS RONDOM CORONA -- NIEUWE BESLISBOOM VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN:
Bijgevoegd is de nieuwe beslisboom, die u helpt om te bepalen of uw kind(eren) naar school mag
(mogen).
De mededelingen van gisteren waren niet van dien aard, dat er direct actie nodig is op basisscholen.
Wel willen we op school ook het aantal contacten op school met ouders/verzorgers en
hulpverleners tot een uiterst minimum beperken.
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VENTILATIE OP SCHOOL:
Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg, ook binnen PRO8.
Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een gezonde omgeving zijn om in te leren en
werken.
Als we het over het binnenklimaat hebben, dan spreken we over drie aspecten:
1. de temperatuur in de lokalen: het voorkomen van pieken (b.v. tijdens een hittegolf) en dalen
(tijdens erg koude dagen);
2. de ventilatie in de lokalen: het binnen de norm houden van het CO2-gehalte en voorkomen van
tocht;
3. de ventilatie in de lokalen: het verversen van de lucht om de kans op coronabesmettingen te
verkleinen.
Het is duidelijk dat de laatste twee aspecten met elkaar samenhangen.
Alhoewel er volgens het RIVM geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de
verspreiding van het coronavirus, heeft de minister van onderwijs besloten extra geld beschikbaar te
stellen om de ventilatie in de scholen te verbeteren.
Het schoolbestuur is al langere tijd bezig om het binnenklimaat op de scholen te verbeteren. Hierbij
doen zich een paar problemen voor, die niet gemakkelijk op te lossen zijn: de hoge kosten om vooral
oudere schoolgebouwen op niveau te brengen in relatie met de technische beperkingen van deze
gebouwen.
De rijksbijdragen voor onderhoud zijn bij lange na niet voldoende om op korte termijn tot goede
oplossingen te komen. De nu toegezegde extra subsidie kan een eerste stap zijn om het probleem
structureler aan te pakken.
Voor de Mariabasisschool geldt dat we het CO2 gehalte monitoren, de ventilatiesystemen inzetten
en ook zoveel mogelijk luchten.
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Zolang het buiten niet te koud is, blijven de waarden binnen de normen. De vraag is hoe dat in de
winterperiode zal zijn.
De school heeft wel in alle leslokalen een ventilatiesysteem. Dit systeem ververst de lucht in het
lokaal (CO2 op peil, dus punt 2 en 3), maar kent niet een verwarm- of koelfunctie (punt 1).
Onderzocht gaat worden of aanvullende maatregelen nodig zijn, ook natuurlijk met de wetenschap
dat de school binnen enkele jaren naar een nieuw gebouw zal verhuizen.
Als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact opnemen met de directie.
Alle reacties zullen aan de facilitaire medewerkers van PRO8 doorgegeven worden en mede richting
geven aan de te plannen acties en prioriteiten.
NIEUWS UIT DE MR:
Op dinsdag 22 september hebben we als MR de eerste vergadering van dit schooljaar gehad. We
hebben de Algemene Informatie MR en het jaarverslag besproken. Er waren wat aanvullingen die
verwerkt zullen worden.
Verder hebben we gesproken over schoolontwikkeling en de toekomstige huisvesting in
‘s Heerenberg.
Op de vacature MR-lid is één aanmelding binnengekomen. Dhr. Tom Menke heeft interesse getoond
en zal dan ook plaats nemen als MR-lid oudergeleding en de functie van secretaris op zich nemen.
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PARKEREN OP DE SPEELPLAATS:
Ik werd opmerkzaam gemaakt over het parkeergedrag op de speelplaats.
Ik begrijp, dat iedereen zo dicht mogelijk bij de plek wil parkeren, waar het kind naar binnen gaat.
Maar in de praktijk betekent dit, dat er “gaten” vallen in de parkeermogelijkheden, die moeilijk
opgevuld kunnen worden. (file parkeren is niet echt makkelijk) Zeker nu de slechtere tijd aankomt,
neemt het aantal auto ’s op de speelplaats toe.
Ik wil u echt vragen om gewoon aan te sluiten. Dan houden we zoveel mogelijk ruimte beschikbaar
en dat komt de veiligheid van de kinderen ten goede.
HERHALING: VERZOEK OM OUDERBIJDRAGE:
Om uw kind mee te kunnen laten doen met diverse activiteiten (schoolreisje / Culture Jeugdvorming
etc.) wordt u jaarlijks gevraagd een ouderbijdrage over te maken aan de ouderraad.
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
's-Heerenberg 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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