
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Deze week hadden wij een jubilaris in de school. Robèrt Ratgers was
dinsdag 1 februari 25 jaar in dienst van PCO Noord Twente. En al die jaren
is  hij verbonden aan De Mare. Bij een feestje horen slingers, bloemen, taart
en een woordje. Al deze feestelijkheden waren aanwezig. Robert heeft er zichtbaar van genoten! Wij hopen dat
Robert nog vele jaren aan De Mare verbonden zal zijn.

In de corona week informatie leest u over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.

Normaal gesproken worden in een tijdsbestek van 2 weken de CITO-toetsen afgenomen. Nu vraagt het meer
tijd door de afwezigheid van veel kinderen. Vóór de voorjaarsvakantie hopen wij de toetsperiode te hebben
afgerond.

In de week van 14 februari worden de adviesgesprekken voor de groepen 8 gehouden. Meer informatie
ontvangen de ouders van de leerkrachten .
In diezelfde week krijgen alle kinderen het schoolverslag mee.
Donderdag 17 februari is een studiedag. Twee onderwerpen staan op de agenda: vervolg van de invoering van
Pluspunt 4, de nieuwe rekenmethode, en het analyseren van de CITO-toetsgegevens.
Bij het analyseren leren wij steeds beter te kijken naar de resultaten en de onderwijsbehoefte van de kinderen.
Zo krijgen wij meer inzicht welk onderwijsaanbod past bij de groep. Dit doen wij
voor het vak rekenen. Later breiden wij het uit voor spelling, technisch lezen en
begrijpend lezen.

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 06

Bewonderen

Wat gebeurt er als mensen elkaar
bewonderen? Hoe is het om
iemand te bewonderen of om zelf
bewonderd te worden? En kun je ook
bewondering opbrengen voor jezelf?

De Bijbelverhalen gaan deze week
over twee mensen die bewondering
opbrengen voor Jezus. Een rijke
man komt voor de vraag te staan in
hoeverre hij Jezus als voorbeeld wil en
kan volgen. En een Romeinse officier
roept bij Jezus diepe bewondering op
door zijn grote geloof.

3. Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022
● 14 feb t\m 18 feb            Adviesgesprekken groepen 8
● 17 feb                             Studiedag kinderen vrij
● 21 feb t/m 25 feb            Voorjaarsvakantie
● 28 feb t\m 4 mrt              Oudergesprekken groepen 1 t\m 7
● 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

Noa Hazenkamp uit groep 3A
Job Stegeman uit groep 3B
Niene Dijkstra uit groep 3B
Lotte Letteboer uit groep 3C
Lars Letteboer uit groep 3C

Zwemdiploma B

Jim Dam uit groep 3A
Lorî Konus uit groep 3C
Sebas Verschuur uit groep 3C

Zwemdiploma C
Noa Blokzijl uit groep 4a

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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5. Informatie gymlessen

Afgelopen week wisselden alle groepen van gymleerkracht.
Alle groepen die les hadden van Ramon, krijgen tot aan de zomervakantie les van Saskia en andersom.
Hieronder nog een keer de gym afspraken die gelden op de Mare. Goed om
weer eens even door te lezen.

Afspraken die gelden voor de gymles:

• Kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen gymles van vakleerkrachten.
Op onze school verzorgen Ramon Uitslag en Saskia Klaassen de
gymlessen.

• De gymles gaat in principe altijd door, ook wanneer het regent. Het is
daarom verstandig om uw kind op een regenachtige dag regenkleding mee
te geven naar school. Kinderen mogen in
de groep niet fietsen met een paraplu in hun hand.

• Controleer af en toe of de gymschoenen van uw kind nog passen.
Onze vakleerkrachten geven de voorkeur aan goede, stevige gymschoenen met rubberen
zool (geen zwarte zool) en als gymkleding een T-shirt/sportshirt met een (korte) sportbroek.

• Op de dagen dat uw kind gym heeft, raden wij aan om uw kind geen sieraden te laten dragen.
• Draagt uw kind op een gymdag wel sieraden, dan moeten armbanden, horloges, ringen en kettinkjes af
tijdens de gymles.

• Het heeft de voorkeur om oorbellen uit te doen. Knopjes / oorstekertjes kunnen in blijven,
lange / grote oorbellen kunnen tijdens de gymles niet in de oren blijven en moeten echt uit
worden gedaan.

• Kinderen met lang haar mogen hun haar tijdens de gymles niet los dragen. Het is daarom
handig om uw kind op een gymdag met een staart / vlecht naar school te laten gaan, of een
elastiekje mee te geven om zo het lange haar vast te kunnen doen tijdens de gymles.

• Enkele groepen starten ‘s morgensvroeg hun lesdag bij de IISPA. De leerkracht spreekt dan
met de groep af of de kinderen moeten verzamelen bij de IISPA of op school. Verzamelen bij
de IISPA mag vanaf 8.30 uur en niet eerder. Om 8.35 uur gaat de leerkracht samen met de
kinderen de IISPA binnen. Zij zijn dan nog ruim op tijd voor de start van de gymles (8.45 uur)

Hartelijke groet,

Miranda Steenhagen
Leerkracht groep 6a  |   Sportcoördinator

6. Positive Behavior Support (PBS)

Vandaag hadden wij een hele leuke beloning.
Dat was een film met chips en popcorn.
En het was heel leuk en gezellig. En we hadden 9500 punten op
classdojo.Daar waren we heel blij mee. En je kon kiezen uit: film,
tosti of spelletjes.
En het was een hele leuke film.

Lieke en Isabel 28-01
groep 5A
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7. Voorleeswedstrijd gemeente Almelo

Hoera!!! Onze Thomas heeft gewonnen. Wat een topper!

Zaterdag 29 januari waren er twee voorrondes voor de Nationale
Voorleeswedstrijd. Het was fijn dat het weer live in de bibliotheek te
Almelo gehouden kon worden. Met iets minder publiek maar dat
drukte de pret niet.

De presentatie was in handen van theatermaker Jos Brummelhuis.
De jury bestond uit twee bibliotheekmedewerksters Judith Boere en
Sophie Weghorst. Derde jurylid was Ingrid Lamberts vrijwilliger bij de
VoorleesExpress en bij Bieba.

Thomas Buursink won de wedstrijd, hij las voor uit het boek “Zwaar
de klos” van Jeff Kinney.

Wij wensen Thomas veel succes in Diepenheim op 11 maart bij de
regionale ronde!

https://www.tubantia.nl/almelo/nayat-en-thomas-zijn-de-beste-voorlezers-van-almelo~a5d7f614/
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