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AGENDA
JULI
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INFORMATIE OP ONZE SITE:

Nieuwsbrief 19
Rapport
Doorschuifuurtje
Fac.oudergesprek
Musical voor de
leerlingen van groep 1
t/m 7
Afscheidsavond groep 8
Sportdag
Laatste schooldag:
alle leerlingen om 12.00
u. vrij.
Zomervakantie t/m
1 september

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.

__________________________________________________
OUDERGESPREKKEN

1

Zoals u weet krijgen de kinderen a.s. dinsdag 9 juli de rapporten mee naar huis.
Uiteraard zijn er weer oudergesprekken. Op donderdag 11 juli staan deze gesprekken op het
programma.
Afgelopen vrijdag zijn de uitnodigingen vanuit de leerkrachten al meegegeven. Mocht u niet
zijn uitgenodigd, maar wilt u wel graag een gesprek met de leerkracht, dan is dit altijd
mogelijk. De intekenlijst hangt bij de deur. Graag voor donderdag 11 juli.
STUDIE(MID)DAGEN SCHOOLJAAR 2019 2020 VOOR DE LEERKRACHTEN
Alle studiemomenten zijn nu bekend.
Studiedagen (alle kinderen vrij): ‘6 jan, 10 en 11 febr, 2 juni, 25 en 26 juni 2020
Studiemiddagen (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij): 25 juni 2019, 23 januari en 16 juni 2020
DOORSCHUIFUURTJE DONDERDAG 11 JULI
Op donderdagochtend 11 juli, van 10.30 uur tot 11.45 uur gaan de kinderen kennismaken in
de nieuwe groep met de nieuwe leerkracht(en).
NIEUWS UIT DE MR:
Zoals u weet zijn er twee vacatures vrijgekomen in de MR. Kia Ebbing zal, aan het eind van
dit schooljaar, de MR i.v.m. een verhuizing verlaten en Eva Loskamp was aftredend en
herkiesbaar.
Nadat er in de nieuwsbrief de vacatures zijn gemeld is er één aanmelding binnengekomen.
Dat wil zeggen dat de MR Nicole Grundlach van harte welkom heet binnen de MR en dat
Eva Loskamp nog een termijn van drie jaar in de MR zal plaatsnemen.
De MR ziet er in het schooljaar 2019-2020 als volgt uit:
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Arianne Nieling

- voorzitster MR

oudergeleding

Nicole Grundlach

- secretaris MR

oudergeleding

Eva Loskamp

- MR lid

oudergeleding

Marije van den Berg

- MR lid

personeelsgeleding

Danielle Freriks

- MR lid

personeelsgeleding

Patrick van den Bosch

- MR lid

personeelsgeleding

LEZEN IN DE VAKANTIE!

week 28

VAKANTIEBIEB

Zoals u wellicht weet is het lezen erg belangrijk. Nu de zomervakantie bijna is begonnen, is
dat het sein voor veel kinderen om niet meer te lezen. Juist in de vakantie is het belangrijk
om te lezen en om dit te blijven onderhouden.
Download daarom de gratis VakantieBieb app en lees gratis t/m 31 augustus. In deze app
staan 50 e-books voor jong en oud. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Daarnaast
kun je er ook nog eens prijzen mee winnen.
OR:
2

Wie komt de Ouderraad versterken?
De ouderraad is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. De belangrijkste
functie van de OR is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de
organisatie van diverse activiteiten voor de kinderen op onze school. Op www.mbschool.nl
staat meer informatie over de activiteiten.
De OR bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en maximaal 8 algemene
leden.
Er wordt ongeveer 1x per 6 weken vergaderd op een avond. Er zijn komende vergadering 4
leden aftredend en niet herkiesbaar. Ook komt de functie van penningmeester na volgend
schooljaar vrij. De verkiezing vindt plaats tijdens de informatie avond aan het begin van het
nieuwe schooljaar. Aanmeldingen mogen per mail aan: or.maria@pro8.nu.
Aftredend en niet herkiesbaar: Brenda Krijger, Reggy Derksen, Loes Hondtong, Chantal van
Rekum
Aftreden en herkiesbaar: Victoria Akse – Önal
Silke Nijland wordt voorgesteld als nieuw lid. Wie komt ons nog meer versterken? Opgeven
graag voor 26 augustus 2019. Bij meer dan 4 aanmeldingen worden er voorafgaand aan de
jaarvergadering stembriefjes uitgedeeld.

VASTENAKTIE:
De mooie opbrengst was dit jaar : € 201,69.
Hartelijk dank aan de kinderen die hieraan hebben bijgedragen en aan de Mariabasisschool
die bereid was mee te doen.
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Ik wens u alvast een fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groeten,
Margot Zwetsloot-Medze
SCHOOLZWEMMEN
’s-Heerenberg, 05-07-2019
Aan de ouders van alle leerlingen.
Beste ouders,

Al jaren gaan groep 2, 3 en 4 van onze school op maandagmiddag zwemmen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan we met de groepen 3 t/m 8 zwemmen, volgens volgend
schema:

Begin schooljaar t/m januari 2020
3

groep 4 en wekelijks wisselend de groepen 5 t/m 8

Vanaf januari 2020 t/m einde schooljaar groep 3 en 4.

Waarom deze verandering:
Onze kinderen zitten over het algemeen al op zwemles buiten school om. Vaak hebben ze
op deze manier al een diploma gehaald. Daar hebben ze het schoolzwemmen niet voor
nodig.
Als ouders een kind graag op zwemles doen, maar ontbreken hiervoor de financiële
middelen, dan bestaat er in de gemeente een regeling: Meedoen in Montferland. (website
gemeente Montferland) Hieruit kan de zwemles worden betaald.
De kinderen in groep 5 t/m 8 hebben op onze school over het algemeen wel een diploma.
Maar een diploma geeft alleen aan, dat de vaardigheden aanwezig zijn. Door regelmatig te
zwemmen onderhoud en verbeter je deze vaardigheden.
De medewerkers in het zwembad constateren, dat hier toch wel winst te halen is, omdat
sommige kinderen na het behalen van het zwemdiploma niet meer zo vaak in het zwembad
komen.
Door de zwemlessen te verschuiven kunnen we meer deze zwemvaardigheid bijhouden.

Waarom deze keuze?
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De kinderen van groep 3 krijgen de 2e helft van het schooljaar zwemles en het hele
daaropvolgende schooljaar. Dan kunnen we ervan uitgaan dat een diploma gehaald is.
Mocht aan het einde van groep 4 er nog geen diploma gehaald zijn, dan gaan we bekijken
welke actie nog nodig is.
De kinderen van 5 t/m 8 krijgen ongeveer 4 à 5 “natte” gymlessen, om de vaardigheden
enigszins op peil te houden.
De weken dat de groep zwemt is er 1 gymles. De andere weken zijn er 2 gymlessen, net als
nu.
De planning komt in de nieuwsbrief en op de site van school.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Namens het team, Henk Wijnholts

OUDERS VAN GROEP 8
OP DINSDAG 16 JULI KUNT U UW KIND OPHALEN VAN SCHOOL, GRAAG AAN DE
ZIJDE VAN DE PLANTSOENSINGEL ZUID!!!
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