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AGENDA 

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 nemen de kinderen als 
tussendoortje groente of fruit  mee. 
 
 

__________________________________________________         

WE ZIJN WEER HOOFDLUISVRIJ, de eerstvolgende controle voor de hele school is de 
eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar. 
De controle is dan op dinsdag 7 januari, omdat maandag 6 januari alle leerlingen vrij zijn  
i.v.m. een studiedag van PRO8 
 
 
GGD: BEWEGEN IS GOED, MEER BEWEGEN IS BETER! 
 
Volgens de Beweegrichtlijnen zouden kinderen elke dag minstens een uur matig lichamelijk 
actief moeten zijn. Denk aan fietsen, buitenspelen of andere activiteiten waarbij de hartslag 
en ademhaling omhooggaan. Meer weten?  In de bijlage zit dit keer een folder van de GGD 
over dit onderwerp.  
 

PARRO APP: 

Veel ouders/verzorgers hebben de parro app inmiddels gedownload. Dank daarvoor. 
Afgelopen weekend is er nog een reminder, met daarin een nieuwe code, gestuurd aan de 
mensen, die deze app nog niet hadden gedownload. 

Mocht u meerdere kinderen op school hebben, dan is het wel de bedoeling dat u voor al uw 
kinderen de code invoert.  

Sommige collega's hebben al wat gesprekken via Parro gevoerd of er zijn inmiddels al wat 
gesprekken gepland.  

Mocht u nog vragen hebben of u wilt uw bevindingen alvast delen, dan horen we het graag. 
U kunt dan bij de leerkracht van uw zoon/dochter terecht. 

 

 

December  

5 Sinterklaasviering 

8 2e adventszondag 

15 3e adventszondag 

16 Nieuwsbrief 8 

19 Normale schooldag 

 17.00u. Kerstviering 

20 Alle leerlingen vanaf 
12.00u. vrij  

23 - 12 t/m 6-1 Kerstvakantie 

  

Januari  

6 Studiedag PRO8 

 Alle leerlingen vrij  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441
http://www.mbschool.nl/
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MONTFERLAND RUN 

Gisteren hebben 61 kinderen van onze school de Montferland Run 

gelopen. Niet alleen onze kinderen maar ook Juf Marije liep de 7,5 km in 

een mooie tijd. Roos en Imke hadden een podiumplaats, Imke een eerste 

plek en Roos een tweede…….Top 

Knap gedaan…jullie zijn kanjers.  

Voor de uitslagen kun je terecht op de site van de Montferland Run en in 

de gang van de school hangt ook een lijst met uitslagen. 

https://evenementen.uitslagen.nl/2019/montferlandrun/ 

 

KERST…..GESCHENK 

Dit jaar is ons thema “Het geschenk” 

“Tijd voor cadeautjes en aandacht voor elkaar. Het is heerlijk om te geven en 

te ontvangen, iemand blij te maken en blij verrast te zijn hoe een ander aan je 

denkt. Reden genoeg om met de kinderen eens stil te staan bij wat een 

geschenk kan zijn, wat een geschenk voor jou en een ander doet.” 

Uit: HEMEL en AARDE 2019 

Middels de adventsvieringen werken we met de kinderen naar Kerst toe. Elke adventsviering staat 

in het teken van de geboorte van Jezus. Tijdens deze lessen gebruiken we de verhalen, liedjes en 

versjes en laten die horen en zien tijdens de kerstviering op 19 december. 

Op 9 december starten we met het thema. Elke ochtend zullen de kinderen op een sfeervolle manier 

welkom worden geheten.  

Voor het kerstdiner worden de kinderen weer gevraagd om lekkere gerechtjes te maken. Deze 

zullen weer op de boom komen in de klas. De groepsouders zullen hiervoor gevraagd worden. 

Op woensdag 18 december gaan de kinderen groeps-doorbroken kerststukjes maken voor het diner 

op de 19de. Aan de kinderen wordt gevraagd om op woensdag mee te brengen: 

Een potje met natte oase, groene takken, kleine spulletjes voor in de stukjes en 

wat ze leuk vinden om in een stukje te maken. Ouders zullen gevraagd worden 

voor hulp via de groepsouders. Voor vragen over dit onderdeel heeft Meester 

William de regie. 

Groep ½ a brengt een bezoek aan Gertrudis met “geschenken”.  

In de volgende nieuwsbrief de tijden en andere afspraken over de kerstviering 

en het kerstdiner. 

Wij wensen iedereen een sfeervolle kerst vol “Geschenken”, geven en ontvangen! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441
https://evenementen.uitslagen.nl/2019/montferlandrun/
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Carnaval 
  
Stokkum, 25 november 2019  
  
 

Wil jij optreden voor jeugdprinses 
Nora en haar gevolg?  
Dat komt goed uit!    
Voor de jeugdpronkzitting in Stokkum op zondag 19 januari zijn we op zoek 
naar artiesten.  
Ben jij tussen de 4 en 16 jaar oud?   
Vind je het leuk om op te treden?  
Kun je dansen, zingen, moppen tappen, goochelen of iets anders?   
Geef je dan op vóór zaterdag 14 december.   
  
Aanmelden  
Stuur een mail naar jessica1977meuleman@gmail.com   
Laat even weten wat je gaat doen door middel van een korte beschrijving van 
je optreden. Bij de beschrijving van de act kun je ook aangeven wie er nog 
meer meedoen. (Vraag wel even aan je vader of moeder of je mee mag doen.)  
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van ons.  
  
Belangrijke data  

 Zondagmiddag 12 januari generale repetitie in het Gildehuis te Stokkum  
 Zondagmiddag 19 januari jeugdpronkzitting  

  
Vragen?  
Voor vragen kun je altijd even contact opnemen met de jeugdcommissie. Deze 
bestaat uit: Miranda van Balveren (06-22765020), Jessica Meuleman   
(06-20419019) en Martijn Besselink (06-48931263)   
  
Wij wensen jullie alvast heel veel succes en plezier met de voorbereidingen en 
nodig alvast je vrienden en familie uit voor de jeugdpronkzitting op 
zondagmiddag 19 januari 2020!  
  
Carnavalsgroet, Jeugdcommissie Carnavalsvereniging de Leertrekkers  
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