
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Met deze Infomare sluiten wij deze periode af. Een paar pittige weken liggen
achter ons door corona; de vele ziekmeldingen aan de ene kant en de
beperkte vervangingsmogelijkheden aan de andere kant. Zoals het er naar
uit ziet hopen wij de corona beperkingen nà de vakantie achter ons te laten. Als bijlage sturen wij u de corona
week informatie. Daarin leest u de laatste ontwikkelingen en gang van zaken vanaf 28 februari.

Gisteren heeft het team een studiedag gehad over de invoering van de nieuwe rekenmethode en het
analyseren van de CITO-toetsgegevens. Het was een leerzame ochtend waarin wij weer een stapje verder zijn
gekomen in onze ontwikkeling. 's Middags zijn wij aan de slag gegaan met het maken van de CITO-analyses.

Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 8 hun adviesgesprek gehad. In het ouder-kind gesprek
zijn de adviezen toegelicht door de leerkrachten.
In de eerste week nà de vakantie zijn de gesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Vanaf groep 6 zijn de kinderen
bij het gesprek aanwezig.
De gesprekken zijn nog digitaal. Meer hierover leest u in de corona week informatie.

Voor het zover is, gaan wij eerst genieten van een vakantieweek!
Met een heerlijk vooruitzicht dat na de vakantie de mondkapjes niet meer nodig zijn, dat ouders de school in
mogen en dat de anderhalve meter komt te vervallen!

Let op elkaar en blijf gezond!

Wij wensen u een fijne vakantie en veel leesplezier met de Infomare!

Mede namens het team.

Met vriendelijke groet,
Inge Wiemer
directeur De Mare
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2. Trefwoord week 09

Meedoen

Wat betekent het voor de kinderen
om ergens aan mee te doen? Wanneer
doen ze het vrijwillig en waarom voelt
het soms als een verplichting?

De kinderen denken deze week na
over hoe samen ergens aan meedoen
voor hen zin en betekenis kan hebben.

Jezus vertelt over het meedoen aan
het Koninkrijk van God. Een ideaal
waarvoor je in vrijheid kunt kiezen.

3. Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022

● 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
Tijn Remie uit groep 1-2A
Emre Capan uit groep 1-2C
Stijn Pas uit groep 1-2D

Zwemdiploma B

Zwemdiploma C
Mick Bennink uit groep 3A

Strikdiploma
Lexie van Duiven en Julia Baartman uit groep 1-2A

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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5. Informatie vanuit de OR

Beste ouders,

Bij deze een bericht over de schoolreisjes en de huidige
incasso van schoolreisgeld.

In een eerder bericht was al uitleg gegeven tav de gereserveerde schoolreis gelden en dat wij dit jaar 2x op
schoolreis gaan.

Het gereserveerde schoolreisgeld is inmiddels gebruikt voor de 'inhaal' schoolreisjes die in september zijn
geweest (op groep 8 na).

Het huidige incasso verzoek van schoolreisjes gaat dan ook om de schoolreisjes die komend juni zullen
plaatsvinden!
Die van september is betaald van het gereserveerde schoolreisgeld.
Die van juni wordt betaald van de huidige incasso.

Hierbij alvast de data van de schoolreisjes die u in uw agenda kan noteren:
Groep 1-2 > woensdag 8-6-2022
Groep 3    > woensdag 1-6-2022
Groep 4    > dinsdag 7-6-2022
Groep 5    > woensdag 8-6-2022
Groep 6    > vrijdag 24-6-2022
Groep 7    > woensdag 22-6-2022

Groep 8 (betreft de 'inhaal' schoolreis) > maandag 11-7-2022

Met vriendelijke groet namens de OR van De Mare

6. Positive Behavior Support (PBS)

Hallo allemaal,

Wij zijn Susanne, Vajèn en Guus-Christian uit groep 5B.
Wij schrijven een stukje over onze gym afspraken:

We zijn stil in de gang.
We hebben deze regel, omdat we dan geen klassen storen.

We maken een mooie rij bij het hek.
We hebben deze regel, omdat we sneller naar de gym kunnen.

We lopen 2 aan 2 aan de zijkant van het fietspad.
We hebben deze regel, omdat we dan niet in de weg lopen voor de fietsers.

We zijn stil in de IIspa en tunnel.
We hebben deze regel, want dan kunnen de mensen goed werken in de IIspa en dan maken we geen herrie
in de tunnel.
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We luisteren goed naar juf Saskia.
We hebben deze regel, omdat we dan meer tijd voor spelletje over hebben.

We helpen elkaar maximaal 1 keer herinneren aan een regel.
We hebben deze regel, want dan blijft het gezellig in de gym rij.

We kleden ons snel om en gedragen ons rustig.
We hebben deze regel, want dan zijn we op tijd voor de gymles.

Tijdens het lopen naar de IIspa zijn we aan het kletsen.
We hebben deze regel, omdat dan het gezelliger is.

7. Loes cursusaanbod

Als bijlage bij deze infomare vindt u 2 bijlagen. Het betreft een kalender
cursusaanbod van LOES.
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