NIEUWSBRIEF nr. 08

week 50

maandag 13 december 2021

AGENDA
December
13
15
17
19
24
24 december t/m 10 januari
11 januari 2022

Nieuwsbrief 8
Kerststukjes maken (materialen mee naar school)
Kinderen mogen iets dragen wat te maken heeft met Kerst
4e advent
Kerstontbijt in de eigen klas (zelf ontbijt meenemen)
12.00 uur Kerstvakantie
Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwsbrief 9
MR vergadering 20.00 uur

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 krijgen
we vanuit het EU-schoolfruit
verschillende soorten groenten en/of
fruit aangeboden.

Beste lezers,
GGD, TEAM en MR MARIABASISSCHOOL WERKEN INTENSIEF SAMEN
De afgelopen periode heeft u van de GGD en van ons veel brieven mogen ontvangen waarin
wij u op de hoogte brachten van de positieve besmettingen en zelfs in quarantaine
geplaatste groepen. Juist door tijdig en adequaat op te treden kunnen wij erger voorkomen.
Wij realiseren ons terdege dat dit een enorme impact op u en uw gezinsleven heeft.
Het is nou eenmaal geen fijne tijd!
Ondanks dat merken wij dat er begripvol door ouders wordt gereageerd. Ook merken wij dat
ouders zeer positief zijn als het gaat om samenwerking. Hierdoor ervaren wij dat wij samen
met jullie het virus “te lijf” gaan. Wij zijn jullie hier dankbaar voor.
Heeft u nog vragen over ons beleid, bel of mail gerust. Wij staan u graag te woord.

STUDIEDAG OP 10 EN 25 JANUARI 2022; ALLE LEERLINGEN VRIJ
Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen, heeft het team op maandag 10 januari 2022 een
studiedag. Dat wil zeggen dat de kerstvakantie voor de kinderen een dagje langer duurt. De
kinderen zijn op dinsdag 11 januari weer welkom op school.
Ook op dinsdag 25 januari heeft het team een studiedag, gezamenlijk met de Galamaschool.
Op deze dag zijn de kinderen de hele dag vrij.
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KERSTVOORBEREIDINGEN IN VOLLE GANG
Na het uitzwaaien van Sinterklaas zijn wij al snel begonnen met de voorbereidingen van
onze aankomende kerstviering.
De Adventstijd is begonnen en de derde Adventszondag is net voorbij.
Advent is de voorbereidende tijd voor Kerstmis, de herdenking van de geboorte van
Jezus Christus en ook het symbool voor hoop en vrede.
De Adventsperiode duurt vier weken. Elke week wordt er een kaars aangestoken,
zodat na vier weken alle Adventskaarsen branden.
Het stalletje en de geweldige grote boom staan al te pronken in de grote hal.
Helaas vieren wij kerst, net als vorig jaar, in aangepaste vorm. Maar desondanks gaan wij er
wel een mooie tijd van maken.
Wij wensen iedereen een fijne kerstperiode!

KERST OP SCHOOL
Ook dit schooljaar vieren wij, in aangepaste vorm, Kerst met elkaar. De sfeerouders en de
bouwgroep hebben ervoor gezorgd dat onze school er feestelijk en sfeervol uitziet. Dank je
wel daarvoor. Ook de klassen zien er weer extra gezellig uit.
Dit schooljaar vieren we Kerst in eigen klas. Iedere groep verzorgt een stukje van de viering.
Samen zetten we een digitale viering in elkaar die we in de klas kunnen bekijken.
Zoals u weet maken wij, met de eigen groep, op woensdag 15 december
een Kerststukje. Denken jullie aan de materialen (natte oase, een
bakje/potje, kaars, groen en kerstdecoratie)?

Op vrijdag 17 december filmen wij een deel van de viering. Het zal leuk zijn als de kinderen
op deze dag iets dragen dat te maken heeft met Kerst (bijvoorbeeld een kerstmuts, een
kersttrui of een opvallende kerstbril).
Op donderdag 23 december houden wij enkele kerst-activiteiten in de eigen klas en op
vrijdag 24 december genieten wij van een Kerstontbijt.
Deze dag nemen de kinderen zelf een lekker ontbijt mee naar school en mogen de kinderen
zich feestelijk kleden. Wij sluiten het ontbijt af met de digitale Kerstviering. De ouderraad zal
voor een leuke verpakte versnapering zorgen.
Om 12.00 uur krijgen de kinderen Kerstvakantie en zijn tot en met maandag 10 januari 2022
vrij.
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CAMERA TOEZICHT RONDOM DE SCHOOL
Vanaf de zomervakantie is er, met name na schooltijd en tijdens de weekenden, veel onrust
rondom de school. Hangjongeren, ruzies, vandalisme… helaas, het is er nog steeds.
Ondanks dat het wat rustiger lijkt te worden, hebben wij in overleg met de gemeente, de
politie en ons bestuur besloten om camera’s rondom de school te plaatsen. Dit preventieve
toezicht heeft als doel een einde te maken aan de ontstane sociale onrust in de wijk.
Afgelopen vrijdag zijn de werkzaamheden gestart. Wanneer de camera’s in werking zijn, dan
krijgt u hierover bericht.
Heeft u vragen hierover neem dan gerust contact met ons op.

NIEUWS VANUIT JUF ROBIN (GROEP 8)
Met dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik in verwachting ben van mijn eerste kindje. Een
leuke en spannende tijd. Ik vind het erg leuk om te zien dat de kinderen erg betrokken zijn.
Regelmatig wordt door de leerlingen aan mij gevraagd hoe het met mij en de baby gaat. Dit
doet mij erg goed.
Mijn zwangerschap betekent voor de groep dat ik al vroegtijdig afscheid van ze ga nemen en
dat zij het laatste deel van het schooljaar een andere leerkracht gaan krijgen.
Wij zijn al vroeg gestart met het zoeken naar een vervangende leerkracht voor groep 8. Wij
zijn dan ook blij om u te kunnen melden dat dit gelukt is; wij hebben een vaste fulltime
leerkracht gevonden voor groep 8. Julie Ruttenberg zal de groep gaan begeleiden.
Op donderdag 27 januari neem ik afscheid van de groep. Vanaf 28 januari neemt Julie de
groep over. Ik zal tot halverwege maart andere werkzaamheden gaan doen voor de klas en
voor de school. Daarna start mijn officiële zwangerschapsverlof.

BINNENGEKOMEN POST:
Van carnavalsvereniging de Leertrekkers uit Stokkum hebben wij een brief mogen
ontvangen. Deze is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
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RONDJE LANGS DIVERSE GROEPEN:

Een mooi kerstdorp!

Een engel in de boom

Een kerstboom tekenen in
scheerschuim

Gezellig maken in de
klas voor binnen en
buiten

Samen knutselen aan het Kersthuis!
Kerstkaart inkleuren
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