
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Wat zou het fijn zijn geweest als we dit nieuwe jaar met een frisse en nieuwe
start zouden kunnen beginnen; géén corona, géén omikron, géén teststraten
en zelftesten, géén quarantaine, géén online onderwijs…. De werkelijkheid
roept ons snel terug. De realiteit is geheel anders tot ieders teleurstelling!
Meer hierover leest u in de corona week informatie.

Gelukkig houden wij ons ook met andere zaken bezig. Op maandag 10 januari zijn de leerkrachten van de
groepen 3 t/m 8 gestart met een studiedag over de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. Onder begeleiding van een
externe deskundige zijn de eerste stappen gezet om met de methode aan het werk te kunnen gaan. Een nieuwe,
leuke en uitdagende klus!
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben een vervolgstap gezet in het verder ontwikkelen van doelgericht
werken aan de hand van de thema’s. Concreet betekent dit dat de leerkrachten steeds duidelijker zicht zicht
krijgen op  welke doelen ze met de kinderen willen bereiken en welke doelen ze al beheersen. Ook voor hen een
mooie en uitdagende ontwikkeling.

Met ingang van 1 januari zijn we overgestapt op PARRO. Bij elke overstap hoort een eerste periode van
‘kinderziektes’. Zo ook nu. Eén daarvan is dat gezinnen met meerdere kinderen de algemene informatie, zoals de
Informare meerdere keren ontvangen. Achter de schermen wordt  hard gewerkt om deze ongemakken eruit te
halen.
Verder is de overstap naar het Parro ouderportaal soepel verlopen! In de afgelopen informare hebben wij u
hierover geïnformeerd. Wij merken dat enkele ouders die naar aanleiding van mailberichten of een telefoontje niet
gekoppeld zijn. Zij hebben Parro niet geactiveerd en ontvangen geen algemene berichten of groepsberichten van
school. Wij verzoeken u ook te controleren of alle kinderen van het gezin geactiveerd zijn. Dit om de
groepsinformatie van uw kind te ontvangen.
Heeft u vragen over activeren Parro stel ze gerust op administratie@demarealmelo.nl. Met deze herinnering
sluiten wij deze invoeringsfase af.

Let op elkaar en blijf gezond!

Wij wensen u veel leesplezier met de Infomare!

Mede namens het team.

Met vriendelijke groet,
Inge Wiemer
directeur De Mare
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2. Trefwoord week 04

Groei die bij jou past

Groeien doet een kind zelf, op zijn
eigen manier, in zijn eigen tempo. Dat
geldt voor de lichamelijke groei maar
ook voor de groei als mens. Op die
manier groeien vraagt om aandacht,
liefde en warmte. Maar ook om
motivatie, uitdaging en ruimte.

Jezus geneest de zieke hand van een
man. Daarmee helpt hij hem ook als
mens weer op te staan en te groeien.
Zelfs als de godsdienstige regels het
verbieden dit op sabbat te doen.

3. Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022

● 17 feb                             Studiedag kinderen vrij
● 21 feb t/m 25 feb            Voorjaarsvakantie
● 8 april                             Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
● 14 april                           Paasviering
● 15 en 18 april                 Goede vrijdag en 2e Paasdag
● 22 april                           Koningsspelen
● 25 april t/m 6 mei           Meivakantie

4. Diploma’s

Zwemdiploma A

Jim Dam en Finn Vledder uit groep 3A
Tristan Vlaskamp uit groep 3C
Li-Jen Heins uit groep 4B

Zwemdiploma B

Quinn Boddeman en Lucas Reuvekamp uit groep 3C
Gijs Veltmaat, uit groep 4B

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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5. Hoofdluis

In verband met de corona maatregelen is er in week 2 geen hoofdluiscontrole geweest op school.
Deze doen wij altijd in de eerste week na de vakantie om verspreiding van hoofdluis binnen de school te
voorkomen.
Daarom willen wij u vragen om uw kind zelf thuis te controleren op hoofdluis en neten. Dat kunt u doen
door goed op de hoofdhuid te kijken. Vooral op warme plekken zoals in de nek en achter de oren.
Hoofdluis herkent u doordat het kleine donkerkleurige beestjes zijn die zich bewegen rond de hoofdhuid.
Neten zijn kleine witte puntjes die vastplakken aan het haar.
Mocht u hoofdluis en of neten ontdekken, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht en gelijk beginnen
met behandelen? Behandelen kunt u doen met speciale shampoo en door veel te kammen met een
hoofdluis kam.
Voor meer informatie over hoofdluis en de behandeling ervan kunt u
kijken op : www.rivm.nl/hoofdluis

Alvast bedankt voor u medewerking.

Vriendelijke groeten,
de hoofdluis commissie

6. Positive Behavior Support (PBS)

PBS
PBS zorgt ervoor dat wij verantwoordelijker worden. Het zorgt er ook voor dat we elkaar
respecteren en dat wij onze handen en voeten bij ons zelf houden en je neemt de
verantwoordelijkheid dat je werk na schooltijd af is. We krijgen elke maandag PBS les
van juf. De ene keer over de klas, de andere keer over de gang of over het toilet. We
krijgen altijd op classdojo punten en in de klas krijgen wij ook nog extra punten op het
bord. Na 3 2 1 moeten wij stil zijn. Als dat gelukt is, krijgen wij een smiley op het bord. Bij
5 smileys doen wij een spelletje of een just dance. Hier nog een paar regels: stil zijn tijdens de uitleg of als er wat
gezegd wordt, geen grote mond tegen de juffrouw en de anderen. We lopen rustig in de gang en klas, we doen
lief tegen elkaar en helpen elkaar als het nodig is.

Groeten Katy, Lauren en Naud uit groep 6b.

7. Nationale voorleesdagen

De nationale voorleesdagen vinden plaats van 26 januari tot en met 5 februari. Zie
voor meer informatie bijgaande link. Veel voorleesplezier!

https://www.hebban.nl/artikelen/voorleestips-voor-bij-de-nationale-voorleesdagen-2022?utm_source=Activ
eCampaign&utm_medium=email&utm_content=Bereid+je+voor+op+De+Nationale+Voorleesdagen&utm_c
ampaign=CPNB22+-+Voorleesdagen+%28EDU-KDV%29
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