NIEUWSBRIEF 13 mei 2019

nr. 16 week 20

AGENDA
MEI
13
15
15 t/m 18
21
27 t/m 31

INFORMATIE OP ONZE SITE:

Nieuwsbrief 16
GMR
Avondvierdaagse
MR
Hemelvaartvakantie

JUNI

9 EN 10
11
14-15-16
16
19-20-21

20

Pinksteren
Nieuwsbrief 17
Kermis
Vaderdag
Kamp groep 8
GMR

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.

__________________________________________________
IDEEËNBUS:
Wist u dat in de hal naast het prikbord een ideeënbus hangt?
Natuurlijk kunnen ideeën gewoon worden doorgegeven, maar in geval van tijdgebrek, of niet
weten wie de juiste persoon is, kan deze bus een uitkomst zijn.
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NIEUWS UIT DE MR:
Het is al even geleden dat er nieuws uit de MR kwam, maar we hebben zeker niet stil
gezeten. De afgelopen vergaderingen hebben we gesproken over het volgende:
* Sociale en fysieke veiligheid op school.
* Informatie over de verloop van de nieuwe school in de toekomst.
* Begroting van bestuur en school is besproken.
* Aanmelding/verkiezing MR.
* Vakantierooster schooljaar 2019/2020 besproken en vastgelegd.
* Schoolplan en formatieplan komend schooljaar besproken.
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AVONDVIERDAAGSE STOKKUM 15 T/M 18 MEI
Op woensdag 15 mei a.s. gaat de avondvierdaagse in Stokkum weer van start. Net
als voorgaande jaren zal de OR weer langs de kant posten om de kinderen van de
Mariabasisschool te voorzien van iets lekkers. Graag uiterlijk 13 mei a.s. aan je juf of
meester doorgeven dat je mee wilt doen. Je krijgt dan een T-shirt van de
Mariabasisschool uitgereikt in de klas. Wij kunnen jullie dan goed herkennen wanneer jullie
eraan komen. We hopen natuurlijk dat er heel veel kinderen van onze school mee zullen
doen.
PS: het is wel de bedoeling dat je jezelf bij de organisatie van de avondvierdaagse in
Stokkum opgeeft. Het inschrijfgeld zonder herinnering 3 euro.
Bij voorinschrijving met herinnering 5 euro.
Bij inschrijving aan de start 6 euro.
De Ouderraad zorgt alleen voor het T-shirt en lekkers. De T-shirts moeten na afloop weer
worden ingeleverd bij de eigen leerkracht. SVP niet zelf wassen!

VAKANTIEROOSTER 2019-2020
2
BEGIN

T/M

EIND

DAGEN

HERFSTVAKANTIE

Ma 21-10-19

Vr 25-10-19

5

KERSTVAKANTIE

Ma 23-12-19

Vr 03-01-20

10

VOORJAAR /carnaval

Ma 24-02-20

Vr 28-02-20

5

PASEN

Vr 10-04-20

Ma 13-04-20

2

MEIVAKANTIE/ BEVR.DAG

Ma 27-04-20

Di 05-05-20

5

HEMELVAART

Do 21-05-20

Vr 22-05-20

2

PINKSTEREN

Ma 01-06-20

ZOMERVAKANTIE

Ma 20-07-20
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Studiedagen:






maandag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

6 januari
10 februari
11 februari
25 juni
26 juni

Er worden nog 2 studiedagen gepland. Op het moment dat die data duidelijk zijn, laat ik u
het direct weten.
21 februari 2020(Vrijdag voor de carnaval) zijn de kinderen van groep 1-4 om 12.00 vrij.
Op 17 juli 2020(De laatste vrijdag van het schooljaar) zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

SCHOOLFOTOGRAAF:
Afgelopen week heeft u de foto ’s van uw kind(eren) ontvangen. Graag willen we dit
komende week ook afronden. Zou u, bij afname het geld en anders de foto’s, voor a.s.
woensdag in willen leveren?
Als u behoefte heeft om over de schoolfoto‘s, de kwaliteit of de organisatie rondom de dag
iets te melden, nodig ik u uit om met mij (Henk) contact op te nemen. Mogelijk kunnen we
wat verbeteren.
3
GEZOCHT:
Voor de schoolbibliotheek zijn we op zoek naar nieuwe biebouders.
Voor de dinsdagochtend zoeken wij 2 personen en voor de woensdagochtend zoeken wij 1
persoon. Het is van 08:30 – 09:00 uur. De taken zijn het uitlenen en innemen van de
leesboeken en het netjes houden van de boekenkasten.
Opgave kan bij Juf Anniek of mailen naar: a.hillen@pro8.nu
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Aanmelding Eerste Communie en Vormsel 2020

Ouders van kinderen die in 2020 willen meedoen aan de Eerste
Heilige Communie en/of het Vormsel bezoeken eerst een informatie avond. Daarna krijgen ze het
aanmeldingsformulier toegestuurd om hun kinderen op te geven.
De informatieavonden zijn dit jaar op de volgende data:
*Eerste Communie:
-maandagavond 20 mei, om 19.30 uur in het Dorpshuis in Braamt (voor de geloofskernen ’s
Heerenberg, Stokkum,Zeddam,Wehl, Nieuw-Wehl, Braamt en Kilder);
-dinsdagavond 21 mei in de Gabriëlzaal van de Mariakerk in Didam (voor de geloofskernen van
Didam, Loil, Nieuw-Dijk en Beek).
Voor deze twee avonden geldt, dat u de andere avond kunt bezoeken, als u de ene niet zou kunnen.

6

Traditioneel geldt , dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste heilige Communie doen. Dat
betekent, dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu, in dit lopende schooljaar (
2018-2019), in groep 3 zitten.
*Vormsel
-Woensdagavond 22 mei, om 19.30 uur in de Gabrielzaal van de Mariakerk in Didam. Deze avond is
voor alle geloofskernen van de parochie.
We gaan op weg naar het Vormsel 2020 met de jongens en meisjes die nu, dit lopende schooljaar
2018-2019, in groep 8 zitten. Deze uitnodiging is dus voor hún ouders bedoeld.
Aanmelding
We vragen ouders om zich voor een van deze informatieavonden aan te melden bij
administratie@parochiegabriel.nl (onder vermelding van naam kind , adres, Communie (welke
avond!) of Vormsel en emailadres).
Eerder Eerste Communie en/of Vormsel gemist?
We weten, dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Communie en/of
het Vormsel. De ervaring leert, dat het geen probleem is, dat ze wat ouder zijn. Natuurlijk zijn zij van
harte welkom om in deze ronde 2019-2020 mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte
uitgenodigd voor de informatieavonden.
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