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week 44

maandag 01 november 2021

Nieuwsbrief 5
Allerheiligen
Allerzielen
Techniek groep 8 08.45-11.45 uur
Techniek groep 7 08.45-11.45 uur
Sint Maarten
Landelijke Intocht Sinterklaas
Jeugdpronkzitting Laco ’s-Heerenberg 13.30 uur
Nieuwsbrief 6

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,
START PERIODE 2 VAN HERFST NAAR KERST
De vakantie is achter de rug. Opgeladen en met heel veel zin zijn wij gestart aan de tweede
periode.
Een periode waar wij er niet vanzelf vanuit kunnen gaan dat uw kind permanent en fysiek
onderwijs kan blijven genieten. Helaas is dit de realiteit.
Het toenemende aantal besmettingen en het ontbreken van vervangende leerkrachten en
een verwachte griepgolf zorgen voor de beschreven zorgen en onrust.
Ik wil u vragen hier rekening mee te houden en uw opvang voor uw kind(eren) goed voor te
bereiden en te organiseren. Wij moeten het met elkaar doen!
In de vorige brief hebben wij geschreven over ons opgestelde protocol wat te doen bij uitval
van een leerkracht.
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AANKONDIGING VERWACHTE AANPASSINGEN IN CORONABELEID
Morgen (Dinsdag 2 november) is er weer een corona persconferentie. Dit vanwege het
toenemen van het aantal besmettingen. Na deze persconferentie ontvangen de scholen een
adviesprotocol en een beslisboom vanuit de landelijke overheidsorganisatie (PO- raad). Met
deze documenten gaan wij in gesprek met het team en onze MR, uw vertegenwoordigers.
Op basis van deze gesprekken stellen wij ons eigen beleid op, die u zo spoedig mogelijk
ontvangt. Wij houden u op de hoogte.

JAARVERSLAG 2020-2021 EN JAARPLAN 2021-2022
Elk jaar schrijft het managementteam (MT) en de leiders van de werkgroepen een
jaarverslag. Hierin staat beschreven wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben, wat wij
hadden voorgenomen en of de gestelde doelen zijn behaald. Na deze schriftelijke evaluatie
stellen wij het jaarplan op voor het komende jaar. Wat zijn de doelen en hoe gaan wij die
bereiken?
Uiteindelijk gaan beide documenten van dit cyclische proces naar het bestuur, onze MR en
de Onderwijsinspectie.
Ouders, deze documenten zijn voor jullie ook ter inzage!
Heeft u interesse, neem contact op met de MR mr.maria@pro8.nu of maak een afspraak met
de directie. Wij staan u graag te woord.
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KINDERBOEKENWEEK 2021 WORDEN WAT JE WIL……
Voor de herfstvakantie hebben we gewerkt aan de Kinderboekenweek met het thema
‘Worden wat je wil’.
De collega’s hebben in een andere klas voorgelezen, het leesalarm ging: dus lekker lezen,
samen geknutseld, kleedjesmarkt, schrijversbezoek en ouders/opa’s en oma’s, die kwamen
vertellen over hun beroep. Het was heel erg leuk.
Alle ouders, opa’s en oma’s hartelijk bedankt voor jullie hulp! Hieronder ziet u een oma en
enkele ouders die iets vertellen over hun beroep.
Op vrijdag 14 oktober jl. hebben we de Kinderboekenweek officieel
afgesloten met een viering in de hal. Iedere groep liet zien en
horen waar ze aan hebben gewerkt de afgelopen weken. Zeer divers en erg leuk.
Blijf altijd geloven in hetgeen je graag wil!

Afsluiting Kinderboekenweek 2021

Schrijversbezoek gr.7

Enkele ouders die iets
vertellen over hun beroep

ONTRUIMINGSOEFENING SCHOOLJAAR 2021-2022 GOED VERLOPEN
Op dinsdag 12 oktober jl. hadden wij onze eerste ontruimingsoefening van het schooljaar. Dit
was een aangekondigde oefening met als doel de kinderen te leren hoe zij bij calamiteiten,
onder begeleiding, de school zo snel mogelijk moeten verlaten. De ontruiming is goed
verlopen en iedereen was, na het afgaan van het alarm, vlot en veilig buiten.
Gaandeweg het jaar herhalen wij de ontruimingsoefening, maar dan onaangekondigd.
In de toekomst gaan wij dit nog realistischer maken door het inzetten van een professionele
organisatie. Dit om de kinderen nog beter voor te bereiden op een echte noodsituatie.
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START EU-SCHOOLFRUIT
Zoals u weet hebben wij op school het Gruiten-project op woensdag, donderdag en vrijdag.
Het is dan de bedoeling dat uw zoon/dochter als tien-uurtje een stuk fruit of groente mee
naar school neemt en geen koek o.i.d. Zo stimuleren wij het eten van fruit en/of groenten.
Maar er is goed nieuws; onze school mag weer meedoen aan het EU-schoolfruit- en
groenteprogramma 2021-2022. Wij krijgen dus 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit
voor de hele school geleverd.
Vanaf woensdag 17 november t/m 22 april 2022 krijgt uw zoon en/of dochter op school gratis
drie porties groenten/fruit per week. (Dit wordt dan tijdens de GRUIT-dagen op onze
school aan de kinderen gegeven.)
U krijgt van tevoren te horen, middels parro/mail, wat er die week aan fruit aangeboden
wordt. Mocht uw kind voor een van bovenstaande soorten allergisch zijn, dan kunt u dit, via
de parro app, aan de leerkracht doorgeven.

U hoeft dus op woensdag, donderdag en vrijdag alleen iets te drinken meegeven.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in
voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo
maken kinderen spelenderwijs kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms
zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen
verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven,
doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

GEVONDEN VOORWERPEN
In de hal bij de hoofdingang van ons gebouw staat een bak met gevonden voorwerpen. Dus
mocht uw zoon/dochter iets kwijt zijn, dan kunt u hier terecht.
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JAARVERSLAG 2020-2021 VAN DE OUDERRAAD
Wij zijn altijd erg blij met de hulp van onze ouderraad. Helaas was het door de maatregelen
niet altijd mogelijk om alle activiteiten door te laten gaan.
Normaal gesproken houdt de ouderraad tijdens de informatieavond, op school, de
jaarvergadering. Hierin worden dan alle activiteiten toegelicht. Helaas kon deze vergadering
niet doorgaan, maar de OR wil u toch graag informeren over afgelopen schooljaar. Daarom
heeft de OR het jaarverslag toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van de OR:
Chiel van Gessel of via OR.MARIA@PRO8.NU

HERFSTWANDELING KLEUTERS
Vorige week maandag hebben de kleuters een stevige wandeling
gemaakt in ons mooie bos. Ze zijn nu gestart met het
thema: ‘vruchten in de herfst’ 🌰🍄🍊🍐.

Lekker op weg naar het bos..

Even tellen……
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BINNENGEKOMEN POST:
Week van de pleegzorg:
Beste lezer,
Van 3 tot en met 10 november 2021 is het weer de Week van de Pleegzorg. Elk jaar
organiseert Jeugdzorg Nederland ‘de Week van de Pleegzorg’. Met deze actieweek wil
Jeugdzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders.
Tijdens de Week van de Pleegzorg staan er veel verschillende activiteiten op de agenda in
samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om
pleegouders in het zonnetje te zetten.
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek blaast voor deze gelegenheid het Pleegoudercafé
weer eenmalig nieuw leven in. In vier verschillende gemeenten is er de mogelijkheid andere
pleegouders te ontmoeten. Ook mensen die nadenken over pleegzorg zijn van harte welkom.
Zij kunnen van ervaren pleegouders horen hoe het nu écht is.
Zie de flyer in de bijlage..
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