
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Na zoveel maanden geen ouders in de school, leerkrachten en kinderen met mondkapjes en steeds
behoedzaam zijn op voldoende afstand, is het een verademing om deze maatregelen achter ons te laten. Wij
genieten ervan!

Deze week ontvangt u nog één corona week informatie. Daarna worden eventuele updates inzake de corona
maatregelen met u gedeeld in de Infomare. Bij spoedberichten zullen wij u uiteraard per direct informeren via
PARRO.

Aanvraagformulier buitengewoon verlof:
Het aanvraagformulier buitengewoon verlof is met ingang van vandaag te vinden op de website van de Mare
onder ouders>downloads. Tevens wordt deze als bijlage bij deze Infomare en middels een Parro bericht
eenmalig meegezonden/verzonden.

Nieuw logo:
Sinds begin van dit schooljaar is een werkgroep gestart, die aan de hand van de nieuwe missie en visie  een
nieuw logo heeft ontworpen. De werkgroep is in een afrondende fase en wij  hopen dit schooljaar af te sluiten
onder de “vlag” van het nieuwe logo.

Wij wensen u een fijn weekend 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 10

Meedoen is niet
vanzelfsprekend

Meedoen is participeren. Deel
uitmaken van een groter geheel. En
dat is niet vanzelfsprekend. Soms kun
je niet meedoen. Of wil, mag of durf
je niet mee te doen.
De kinderen bedenken wat dit
betekent. En hoe je eraan kunt
werken dat iedereen die wil meedoen
ook kán meedoen.

Jezus maakt met behulp van
gelijkenissen duidelijk dat meedoen
aan het ideaal van het Koninkrijk van
God een uitdaging is en commitment
vraagt om echt betekenis te krijgen.

3. Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022

● 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
● 1 juni                              Schoolreisje groepen 3
● 7 juni                              Schoolreisje groepen 4
● 8 juni                              Schoolreisje groepen 1-2 en 5
● 22 juni                            Schoolreisje groepen 7
● 24 juni                            Schoolreisje groepen 6
● 11 juli                              Schoolreisje groepen 8

Diploma’s

Zwemdiploma A
Loïsa Fruke uit groep 3A
Isabella Krol uit groep 4B

Zwemdiploma B
Maeve Wolters uit groep 3B

Zwemdiploma C
Lucas Reuvekamp uit groep 3C
Bo van Oostende uit groep 4bB
Gijs Veltmaat uit groep 4B

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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5. Positive Behavior Support (PBS)

We hebben 3 kinderen gevraagd hoe ze het op school vinden en wat de belangrijkste regels zijn in hun klas.

Lexie uit 1-2a vindt het een leuke school.
Regels: Mag niet door de klas rennen. Mag niet door elkaar praten. mag zelf weten waar ze gaat zitten in de
klas en waar ze in de kring gaat zitten.

Serge en Elke uit 5b vinden het een leuke school.
Als de juf aan het uitleggen is mag je niet praten alleen met vinger, als ze veel punten verdienen hoeven ze
niet te werken en krijgen ze een beloning, je mag niet zelf weten waar je zit, maar wel bij de kring.

Lenn uit 7c vind het een gezellige school.
Hij vindt het gewoon normale regels, als de juf praat moet je stil zijn, en moet je je handen thuis houden, niet
pesten niet rennen in de klas.

Dit was ons stukje over de regels!

groetjes Merijn Bunskoek en Luca Koelle

6. Het ijs op! Almelo krijgt een schaatsbaan op bijzondere plek in binnenstad

Er kan deze winter toch geschaatst worden in Almelo! Natuurijs zal er deze winter wel niet meer van komen,
maar toch kun je de schaatsen onderbinden. In de binnenstad van Almelo komt namelijk een schaatsbaan!
Eentje van echt ijs.

De groepen 6 t/m 8 gaan aankomende week schaatsen op de ijsbaan in Almelo.

dinsdag 8 maart: groep 7b en 7c 09:30-10:25 uur
groep 6a en 8a 10:40-11:35 uur

vrijdag 11 maart groep 6b en 8b 09:30-10:25 uur
groep 7a 10:40-11:35 uur
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