NIEUWSBRIEF nr. 06

AGENDA
November
15
16
17
28
29

week 46

maandag 15 november 2021

Nieuwsbrief 6
MR vergadering 20.00 uur
Start EU-schoolfruit
1e adventszondag
Nieuwsbrief 7

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 LAATSTE CORONANIEUWS:
Zoals u heeft kunnen horen tijdens de persconferentie zijn er weer een aantal maatregelen
aangescherpt. Informatie hierover heeft u op 5 november, middels een brief, ontvangen.
Deze week ontvangt u wederom een brief met daarin de nieuwe regels die formeel vandaag
(op maandag 15 november) zijn ingegaan. Hieronder treft u alvast de algeheel
aangescherpte geldende regels:
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders
kan’.
Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en
ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine. (Deze maatregel gaat formeel
in per maandag 15 november, alle informatie wordt die dag hierop aangepast.)*.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/besmettingen-moeten-omlaagstrengere-regels-om-contacten-te-beperken
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HOERA, SINTERKLAAS IS WEER IN HET LAND
Gelukkig is Sinterklaas ook dit jaar weer gearriveerd in Nederland. Helaas mochten er geen
kinderen aanwezig zijn bij de intocht van onze Goedheiligman, maar desondanks hebben wij
het goed kunnen volgen in de media en het Sinterklaasjournaal. Wij waren al bang dat de
goede lieve Sint niet zou komen, want hij was nergens te vinden op de boot.
Wij zijn op school ook al begonnen met een aantal activiteiten. Zo volgen wij elke dag de
spannende verhalen van het sinterklaasverhaal met als thema verjaardag. In de klas gaan
we hiermee verder, door in te spelen op de gebeurtenissen van de Sint en zijn Pieten.
Voor de groepen 1 t/m 4 heeft Sinterklaas de vitrines gevuld met verschillende cadeaus. De
kinderen hebben een verlanglijstje gekregen en mochten hierop invullen welk cadeau ze
graag wilde hebben.
Ook dit jaar heeft Sinterklaas het weer erg druk. Daarom gaan de kinderen in de groepen 5
t/m 8 hem een handje helpen. De lootjes zijn inmiddels getrokken. Er wordt voor elkaar een
cadeautje gekocht, ze pakken het mooi in met een surprise en maken er een gedicht bij. De
surprises mogen op woensdag 1 december a.s. naar school worden meegenomen.
Ook is Sinterklaas gisteren weer aangekomen in ’s-Heerenberg en Lengel en zal zijn intrek
nemen in Kasteel Huis Bergh.
Op vrijdag 3 december zal de Sint een bezoek brengen aan de basisscholen in ’sHeerenberg, dus ook bij de Mariabasisschool.
Hoe dit bezoek precies wordt georganiseerd, hoort u nog van ons.
Natuurlijk zullen de luisterpieten ook weer ’s nachts de daken opgaan en wij hopen dat de
Rommelpieten dit jaar onze school overslaan, maar dat weten we natuurlijk nooit zeker . . . . .
De school is al heel mooi in Sinterklaassfeer versierd door onze sfeerouders.
Sfeerouders, hartelijk dank hiervoor!
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KERST:
Informatie over de Kerst volgt nog. Wij kijken wat de mogelijkheden tegen die tijd zijn.

CARNAVAL(JEUGDPRONKZITTING)
Afgelopen weekend is er, onder strikte richtlijnen, weer een jeugdpronkzitting gehouden.
Tijdens deze pronkzitting werd er weer een nieuwe jeugdprins(Xavi I) en gevolg
gepresenteerd.
Ook onze school was tijdens deze pronkzitting weer goed vertegenwoordigd. Zo traden veel
leerlingen van onze school op en hebben diverse leerlingen een functie met de
carnavalsdagen. Wij hebben bijvoorbeeld:
-één jeugdpresident
(Djemo)
-twee narren
(Sam en Liam)
-één dansmarietje
(Lieke)
-acht leden van de raad van XI (Roos, Elize, Loïs, Marike-Sophie, Pieter, Thijs, Sofia en Mik)
Wij wensen deze kinderen heel veel plezier. Hopelijk kan het tegen die tijd doorgaan onder
het motto ‘’t geet weer loos.

Op de foto ontbreekt onze jeugdpresident.
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RONDJE LANGS DE GROEPEN:
SINT MAARTEN:
De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben een mooie optocht gelopen op donderdag 11
november jl. Met mooie lampionnen, die de kinderen zelf hebben gemaakt, was het een
prachtig schouwspel in de stad.

SAMENWERKING…..
Vanaf dit schooljaar gaan de groepen 3 en 4 samenwerken aan het thema ‘verkeer’. We
zorgen op deze manier dat er een doorlopende leerlijn verkeer is voor deze kinderen. Ze
werken samen, gaan op onderzoek uit, leren d.m.v. een lied wat veilig fietsen is en ze zijn
gaan kijken bij de fietsenmaker.

EI LEREN (ETEN)
Groep 3 heeft de letter -ei- aangeleerd. Hoe leuk is het dan om samen een ei te klutsen,
bakken en koken......
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BEWEGEND LEREN…
De kinderen van de regenboogklas werken veel met bewegend leren spellen. Ze gebruiken
deze bij de vakken waarbij ze extra instructie krijgen.
Hier zijn ze bezig met een dobbelspel en oefenen ze op deze manier de spellingswoorden.

GROEP 4
Ook de leerlingen uit groep 4 zijn al flink in de Sinterklaasstemming

GROEP 5
Natuurlijk lezen we niet alleen tijdens de Kinderboekenweek. Ook nu wordt er nog flink
gelezen.
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GROEP 6
De leerlingen uit groep 6 zijn al flink aan het oefenen met de dans om Sinterklaas op vrijdag
3 december a.s. welkom te heten.

GROEP 7 EN 8 NAAR TECHNIEK
Vorige week zijn de kinderen uit groep 7 en 8 weer naar het technieklokaal geweest. De helft
van de groep heeft een zenuwspiraal gemaakt, de andere helft is aan de slag geweest met
drones en met laserprinten. Het waren twee leerzame ochtenden. Vrijwilligers bedankt!

SCHOOLFRUIT; WE GAAN BEGINNEN
Deze week is het dan zover. Meer dan 3100 scholen in Nederland ontvangen de eerste
levering EU-Schoolfruit- en groente.
Dat wil zeggen dat u vanaf deze week op woensdag, donderdag en vrijdag geen tienuurtje
hoeft mee te geven. Zij krijgen dan het schoolfruit.
Juf Marion zal u iedere week op de hoogte houden welke fruitsoorten er geleverd worden.
(deze week op woensdag: honingmeloen, donderdag: sinaasappel en vrijdag: peer.

OPROEP!
Wie zou er boeken willen kaften voor onze schoolbibliotheek? We hebben allemaal leuke,
nieuwe boeken die nog gekaft moeten worden.
Als je wilt helpen, kun je via de mail contact opnemen
met juf Margo(groep 5): m.wijma@pro8.nu.
Alvast bedankt.
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