NIEUWSBRIEF 11 juni 2019

nr. 17 week 24

AGENDA
Juni
11
14 t/m17
16
19-20-21
20
24

25
28 + 1 juli
17 juli

INFORMATIE OP ONZE SITE:

Nieuwsbrief 17
Kermis
Vaderdag
Kamp groep 8
GMR
Nieuwsbrief 18
MR
Studiedag/leerlingen vrij
Sportdag groep 1 t/m7

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.

__________________________________________________
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2019 – 2020:
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Henk
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Juf Lia, juf Inger, juf Lianne, juf Daniëlle en meester Patrick hebben ook nog andere taken
op school, om de organisatie zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Zowel taken met
groepjes en individuele leerlingen als taken voor de organisatie.

Mariabasisschool

www.mbschool.nl

info@mbschool.nl

NIEUWSBRIEF 11 juni 2019

nr. 17 week 24

VOOR OUDERS DIE INTERESSE HEBBEN: Data bijeenkomsten hoogbegaafdheid

Drie bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde leerlingen “Slim Opvoeden”
(herhaling)
Ouders van hoogbegaafde kinderen worstelen nog wel eens met de opvoeding. Hoe
opvoeden van hoogbegaafde kinderen vraagt in veel gevallen om expliciete kennis en
vaardigheden. Het kind heeft regelmatig moeite met zichzelf en kan ook gemakkelijk
overhoop liggen met zijn of haar omgeving.
Verder gaat het niet altijd goed met een hoogbegaafd kind op school. Het kind voelt zich
in sommige gevallen niet prettig op school, vindt het saai en voelt zich een buitenbeentje.
Het kind presteert niet altijd naar verwachting, maakt zijn huiswerk niet, accepteert geen
hulp en is nergens op aanspreekbaar. Hoe begeleid je je kind het best, thuis en met
betrekking tot school?
In deze 3 bijeenkomsten krijg je als ouders inzichten en handreikingen om je
hoogbegaafde kind beter te begrijpen en te begeleiden, thuis en op school.
Ouders dienen zich zelf op te geven via de site www.swvdoetinchem.nl
Voor
Uitvoering
2

Data

Locatie

Ouders
Karin Elburg (deskundige op het gebied van
begaafdheid) en Ria Groen (klinisch
psycholoog)
Vrijdag 15 mei 2020 van 20.00 – 22.00 uur
Vrijdag 29 mei 2020 van 20.00 – 22.00 uur
Vrijdag 12 juni 2020 van 20.00 – 22.00 uur
Basisschool Hogenkamp
Lohmanlaan 25
Doetinchem

SPORTDAG 17 JULI 2019
Op woensdag 17 juli houden wij onze jaarlijkse sportdag.
Op de atletiekbaan van Atletico ’73 Gendringen zal er weer gestreden worden op diverse
onderdelen. Voor deze dag zijn we op zoek naar hulpouders. U ontvangt binnenkort een
aanmeldingsbrief. Ook hebben we ouders en/of verzorgers nodig die de kinderen naar de
atletiekbaan kunnen brengen en ophalen. Verdere informatie over het vervoer ontvangt u via
de groepsleerkracht.
De kinderen van groep 1 t/m 7 worden om 8.30 uur op school verwacht, we vertrekken om
8.40 uur.
Tijdens de sportdag houden we gezamenlijk pauze. De kinderen nemen daarvoor zelf een
10- uurtje en lunchpakketje mee.
Om 13.30 uur vertrekken we weer richting school en om 14.00 uur is de school uit.
Wij hopen op een sportieve, gezellige en zonnige sportdag.
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NIEUWS UIT DE MR:
Op 21 mei jl. heeft de MR bij elkaar gezeten en het volgende is besproken.





Formatieplan 2019-2020 is besproken en vastgelegd
Schoolontwikkeling en schoolplan
Foto/film beleid
Samenstelling MR nieuw schooljaar 2019-2020

verkiezing MR:
Een tijdje geleden heeft in de nieuwsbrief gestaan dat de eerste zittingstermijn(3 jaar) van
Eva Loskamp afloopt en dat Eva zich opnieuw verkiesbaar stelt. Hierop hebben ouders
mogen reageren door zich ook verkiesbaar te stellen. Wij hebben daarop 1 nieuwe
aanmelding mogen ontvangen.
Inmiddels heeft Kia Ebbing van de oudergeleding, aangegeven dat ze i.v.m. een verhuizing,
de MR zal verlaten. Dus dat wil zeggen dat we een nieuwe vacature voor MR lid +
secretariaat open hebben staan.

3

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de MR, dan verzoeken wij u om voor
vrijdag 21 juni a.s. te reageren of u hiervoor interesse heeft. Dit kunt u doen door u aan te
melden bij één van de MR-leden.
Arianne Nieling - oudergeleding
Eva Loskamp - oudergeleding
Kia Ebbing - oudergeleding
Danielle Freriks - personeel
Marije v/d Berg - personeel
Patrick v/d Bosch - personeel
KIDSGAMES DOETINCHEM:

30 juni van 10.00 – 16.00 uur bij Markant Outdoor in Braamt.
Voor informatie en kaarten: www.kidsgames.nl
Sport, spel en entertainment. Op de prikborden in school is er ook aandacht voor.
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DAAR ZIJN ZE MOOI KLAAR MEE…

4

Amber den Hollander, Roos Ebbing, Willem Gerritsen, Imara Krijger,
Robin Loskamp, Gijs Nieling, Job Pennards, Mia van Buuren,
Jeron van Oeveren, Kyra van Renkum en Julia Westerhof.

…die leerlingen van de Mariaschool. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint. Wat
zullen ze er nog een plezier aan beleven!
Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te
zijn met dit resultaat: 100% geslaagd; gem. 146 aanslagen per minuut.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact
op met De Opleidings Centrale, Doetinchem tel. 0314-363060.

Mariabasisschool

www.mbschool.nl

info@mbschool.nl

