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Nieuwsbrief 9
Toetsweken
MR vergadering
Nieuwsbrief 10
Studiedag; alle leerlingen vrij

Februari
02

OR vergadering

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,
GELUKKIG NIEUWJAAR!
De feestdagen zijn weer achter de rug. Hopelijk heeft iedereen, op alternatieve wijze, kunnen
genieten van de feestmaand december.
Voor 2022 wensen wij jullie allen heel veel geluk, liefde en gezondheid!
Wij zijn blij dat wij dit nieuwe jaar starten met fysiek onderwijs. U heeft daar in de
kerstvakantie een uitvoerige brief over gehad. Wij vragen u deze brief goed door te nemen
voorafgaand aan de eerste schooldag. Met name de onderwerpen testen, zelftest of PCR en
de richtlijnen wel of niet naar school. Momenteel volgen wij nog de beslisboom van 24
december. Zie bijlage.
Vanaf 24 december is er wel iets veranderd in de beslisboom. Er is er een aanpassing in de
richtlijnen van het RIVM geweest, waardoor het voor quarantaine niet meer uitmaakt of een
kind wel of niet immuun is. Het beleid voor kinderen is daardoor iets strikter geworden.
Wanneer u toch nog vragen of opmerkingen heeft betreffende de komende periode, bel of
mail gerust.

Zet ‘m op allemaal, we gaan het samen doen!
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INFORMATIE OVER DE FUSIE EN HET NIEUWE KC:
Inmiddels heeft u de eerste nieuwsbrief ontvangen over de voorbereidingen en de
ontwikkelingen van het kindcentrum (KC) in ’s-Heerenberg.
Samen met de Pastoor Galamaschool en OBS ‘t Montferland zijn wij bezig om de inhoud en
organisatie vorm te geven om zo goed van start te kunnen gaan in het nieuwe toekomstige
gebouw. Daarnaast is er een onderzoek naar een fusie tussen de Pastoor Galamaschool en
de Mariabasisschool gestart.
Beide processen worden begeleid door de organisatie PenthaRho. Dit is een landelijk
opererend adviesbureau op het gebied van ruimtelijke huisvesting en
organisatieontwikkeling.
Op donderdag 10 februari worden de ouders van de Mariabasisschool geïnformeerd over
de fusie. Tijdens deze avond kunnen ouders hun mening en input geven. Meer informatie
volgt nog.

STUDIEDAG OP 25 JANUARI 2022; ALLE LEERLINGEN VRIJ:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft het team op dinsdag 25 januari
2022 een studiedag. Dat wil zeggen dat de kinderen de hele dag vrij zijn.
ACTIVITEITEN MEDENZEGGENSCHAPSRAAD(MR):
De afgelopen tijd heeft ook de MR niet stilgezeten. Uiteraard gaan alle
uitgaande brieven inzake de COVID-19 in samenspraak met de MR.
Verder zijn er, dit schooljaar, twee bijeenkomsten geweest. Te weten op 14
september en 16 november jl. De volgende staat gepland voor 18 januari
a.s.
De eerste bijeenkomst konden wij gelukkig nog fysiek houden. De tweede hebben wij via
Teams vergaderd.
Daarnaast heeft de MR op 22 november jl. samen met de MR van OBS ’t Montferland en de
MR van Pastoor Galamaschool ook gesproken over de huisvesting. Wij zijn daarin
meegenomen door PentaRho in de te nemen vervolgstappen.
In onze bijeenkomsten zijn de volgende documenten besproken en vastgesteld, zoals het
-jaarverslag 2020-2021
-jaarplan 2021-2022
-vervangingsbeleid 2021-2022
-MR jaarverslag 2020-2021
Tenslotte staat COVID-19 standaard op de agenda. We bespreken dan de richtlijnen van het
RIVM en hoe wij dit vorm kunnen geven binnen onze school.
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ACTIVITEITEN OUDERRAAD(OR):
De OR heeft ook enkele bijeenkomsten gehad.
Op 14 september, 26 oktober en 8 december jl. zijn er
(online)bijeenkomsten geweest.
Daarin zijn diverse activiteiten besproken. De OR heeft bijvoorbeeld de voorbereidingen
getroffen voor:
-het schoolreisje 24 september;
Gelukkig mochten wij op 24 september jl. toch op schoolreisje. De leerlingen uit groep 1-2
gingen naar Jan Klaassen in Braamt en de leerlingen uit groep 3 t/m 8 naar Toverland in
Sevenum. Hiervoor moesten diverse zaken worden geregeld. Denk hierbij aan het vervoer,
maar bijv. ook aan het eten.
-het collecteren voor Sinterklaas in Bergh;
Diverse ouders hadden aangeboden om te collecteren voor de stichting Sinterklaas in Bergh.
Wij willen deze ouders hartelijk bedanken, maar zeker ook alle mensen die iets hebben
bijgedragen.
-de voorbereidingen voor Sinterklaas;
Denk hierbij aan het regelen van de cadeautjes, maar ook de aankomst van de Sint en zijn
pieten werd besproken. Helaas moest dit op het laatste moment, door de toen geldende
regels, toch weer anders.
-het ondersteunen van het kerstontbijt
Met kerst had de school toch nog een aangepast programma in elkaar gezet. Dit is wel een
week naar voren gehaald.
De OR heeft de kerstlollies en kerstkransjes voor alle klassen geregeld.
Daarnaast int de ouderraad jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage. Wij willen dit nog wel graag
bij u onder de aandacht brengen.
Beste ouder/verzorger,
Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage aan u gevraagd. Dit is t.b.v. activiteiten zoals
bijv. het schoolreisje of de culturele jeugdvorming.
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).
Bent u voornemens dit over te maken, dan kunt u het bedrag per bank overmaken 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
Totaalbedrag kinderen groep 6-7-8
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Wanneer uw kind instroomt vanaf 1 januari 2022 zouden wij u willen vragen om de helft van
de ouderbijdrage over te maken.
Totaal kinderen t/m groep 5 € 13,75.
Totaal kinderen groep 6-7-8 € 15,
WELKOM OP SCHOOL:
Ook dit kalenderjaar zijn er weer nieuwe leerlingen op onze school gestart. Wij heten de
volgende leerlingen van harte welkom op onze school!
Ewa
Klaas
Lucas
Dante

groep 1-2A
groep 1-2A
groep 1-2A
groep 1-2B

WANNEER IS ER EEN LEERKRACHT JARIG?
Het is natuurlijk al zichtbaar op onze jaarkalender, maar wij willen de verjaardagen van de
leerkracht ook nog in de nieuwsbrief vermelden.
Op 27 januari a.s. is juf Marije jarig.
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