
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De Mare helpt Oekraïne
Afgelopen woensdag om 11.55 galmde het lied voor de Oekraïne over het
schoolplein.
Wat een bijzonder moment. In vele opzichten!
Met alle Mare-kinderen vormden wij een kleine schakel in de landelijke actie. Alle basisscholen waren
uitgenodigd om op dezelfde tijd hetzelfde lied ‘Wij staan hier sterk’ op de melodie van We are the world te
zingen. En zo voelde het ook: Wij staan hier sterk om jullie te helpen. En samen zijn wij de wereld!

Dit bemoedigende lied was tevens de eerste gezamenlijke schoolactiviteit met alle kinderen samen, mèt
ouders èn zonder mondkapjes en 1 ½ meter! Heel fijn om te zien dat zoveel ouders de moeite hebben
genomen om dit samen met ons te delen. DANK voor jullie komst en betrokkenheid!!

Het lied was de aftrap voor onze Oekraïne actie. Vorige week hebt u hier een brief over gehad. Meer over de
actie en hoe u de opbrengst  kunt volgen leest u in deze Infomare.

Corona
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Vandaag geven
wij zelftesten mee  ten behoeve van gebruik bij klachten.

Te kort aan invalkrachten
De problemen rondom het vinden van vervanging is al eerder met u gedeeld. Deze week werd het nijpende
tekort aan invallers pijnlijk zichtbaar. Voor drie groepen hadden wij helaas geen oplossing kunnen vinden. Het
streven is om het naar huis laten gaan van een groep tot één dag te beperken. Dit is echter wel afhankelijk van
de duur van afwezigheid van de leerkracht en de mogelijkheid om in de bemensing van de andere groepen te
schuiven.
Uiteraard doen wij er alles aan om de lesuitval tot het minimum te beperken. Voor iedereen is dit geen
wenselijke situatie. Wij rekenen op uw begrip.

Nieuw meubilair
Sinds deze week hebben wij nieuw meubilair in de grote hal. Wij
zijn er blij mee! Kom gerust even kijken hoe het  eruit ziet!
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Parro informatie

Privacy voorkeuren instellen:

U kunt zelf via Parro de privacy voorkeuren instellen voor uw kind(eren). Het gaat hier om AVG wetgeving  tbv
het plaatsen van bijvoorbeeld foto’s. Dit kunt u doen via de volgende stappen:

1. Onder acties (onder de groepen) vind u de Privacy-voorkeuren.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.

Beschikbaarheid instellen:

Wij hebben gemerkt dat ouders de berichten via Parro op verschillende tijden binnen krijgen. U kunt zelf
instellen wanneer u de berichten ontvangt. Via dit filmpje kunt u zien hoe dit werkt.
https://youtu.be/DrjSglNy-K4

Wij wensen u een fijn weekend en veel leesplezier met de Infomare!

Mede namens het team.

Met vriendelijke groet,
Inge Wiemer
directeur De Mare

2. Trefwoord week 12

Wat maakt deze ontmoeting bijzonder?

Deze week zoomen we in op wat
bepaalde ontmoetingen extra
bijzonder maakt. Als je spreekt van
een bijzondere ontmoeting, waarin
zit dan dat bijzondere? In het gevoel,
in iets wat je leert, in iets wat je
krijgt of komt het doordat je met
elke ontmoeting een klein beetje
verandert? Kinderen leren de waarden
van ontmoetingen te herkennen door
zich hierin te verdiepen en ervaringen
te delen.
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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

4. Diploma’s

Zwemdiploma A
Zoë Wansing en Lexie van Duiven groep 1-2 A

Zwemdiploma C
Sebas Verschuur uit groep 3C

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

5. Positive Behavior Support (PBS)

PBS schoolplein

Wij zijn zijn Luca en Santi uit groep 8B. Deze week hebben wij gekeken naar welke toestellen er op school
zijn, welke regels er buiten gelden en welke spellen het populairst zijn bij de kinderen van groep 5 tot en met
8.

Op ons schoolplein zijn de volgende toestellen te vinden:
1. 4 tafeltennistafel
2. 4 schommels
3. 2 speeltoestellen
4. 1 korf
5. basketbal/volleybal
6. voetbalveld
7. 1 grote basket
8. 3 klimrekken

De volgende regels gelden op het schoolplein:
1.Toilet; als je moet plassen moet je eerst even vragen aan de pleinwacht.
2.Niet aan elkaar zitten.
3.Respect voor een ander.
4.Als de bel gaat in de pauze dan moet je op de plek staan waar de juf\meester het zegt.
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Samenvatting plein 5\6\7\8
Iedereen voelt zich veilig op het plein. De meeste kinderen vinden de regels goed en voetbal is het populairst.
Ook vinden de kinderen het klimrek erg leuk. Volleybal, hockey en basketbal zijn ook wel best populair. De
speeltoestellen worden minder gebruikt. De kinderen gaan af en toe op de schommels en af en toe spelen bij
de tafeltennistafels.

6. OPEN DAG

Op woensdag 6 april organiseren wij op de Mare van 9.00-12.00 uur een open
dag. Deze dag is bedoeld voor ouders die nog aan het zoeken zijn naar een
basisschool voor hun jonge kind(eren).
Kent u in uw omgeving mensen met jonge kinderen die nog geen schoolkeuze
hebben gemaakt? Vertel ze dan over onze open dag! Ze zijn van harte
welkom.
Wanneer ouders op deze datum niet in de gelegenheid zijn om onze mooie
school te bezoeken, kunnen ze altijd contact opnemen met Marjan Heyink
(0546-538703 of mheyink@demarealmelo.nl )  en een afspraak maken voor
een privé rondleiding.

7. Inluiden actieweken: “Samen sterk voor Oekraïne”

Wat een mooi moment afgelopen woensdag op het plein!
De Oekraïense vlag die werd gehesen en het lied “wij staan hier sterk” wat door alle kinderen en leerkrachten
werd gezongen.
Onze actie is op deze manier begonnen. Veel kinderen zijn al met activiteiten gestart. Geweldig!

Op de schermen bij de ingangen kunt u elke dag zien hoeveel geld er al is ingezameld voor de Stichting: Help
Oost Europa.
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