
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De Mare helpt Oekraïne
Twee weken lang is er hard gewerkt om alles voor de fancy fair voor te bereiden. Kinderen en leerkrachten
hebben van alles bedacht en gemaakt
om te kunnen verkopen.
De voorbereiding was al een mooie activiteit op zich, maar de fancy fair zelf….sloeg alles!!
Het eerste deel van onze slogan Samen-zijn werd zichtbaar en voelbaar. Wat mooi om die verbondenheid te
ervaren!  Zoals wij twee weken geleden ook met elkaar gezongen hebben: Wij staan hier sterk! En zo was het
ook, samen stonden wij sterk voor de Oekraïne.

Woorden schieten te kort… Buitengewoon trots zijn wij op de kinderen en iedereen die meegeholpen heeft om
de actie “Samen sterk voor Oekraïne” tot een groot succes te maken! DANK, DANK, DANK!!!

Meer over deze actieweken en de totale opbrengst Oekraine leest u in de Infomare.

Open Dag
Woensdag 6 april is  de open dag. Vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur hopen wij veel belangstellende nieuwe ouders
te mogen ontmoeten.
Onze beste ambassadeurs, de kinderen zelf, leiden de ouders door onze school. Onder het genot van een
kopje koffie of thee staan een OR-lid, een MR-lid en drie medewerkers van de school klaar om vragen te
beantwoorden.
Mochten mensen in uw omgeving op zoek zijn naar een fijne school voor hun kind(eren), kunt u hen verwijzen
naar onze website en/of facebookpagina

Corona
De covid-ziekmeldingen worden in het reguliere verzuimoverzicht bijgehouden in de categorie ‘ziek’.
De kinderen die vanwege een positieve corona test ziek worden gemeld, krijgen geen werk pakketjes van de
leerkracht. We hanteren het uitgangspunt ziek=ziek.
Zoals wij in de vorige Infomare hebben gecommuniceerd is het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
Maandag 4 april geven wij aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8  twee zelftesten mee ten behoeve van gebruik
bij klachten.

Andere baan
Met ingang van 1 mei gaat Marieke Reinink ons verlaten. Marieke is juf van groep 8a. De afgelopen 5 jaar
heeft ze met veel plezier op De Mare gewerkt. Maar….op de achtergrond bleef haar belangstelling voor het
speciaal onderwijs een rol spelen. Hoe mooi dat ze nu een baan gevonden heeft in het SBO (speciaal
basisonderwijs) èn ook nog dichter bij huis in Enschede.
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Voor Marieke een mooie nieuwe stap, voor De Mare jammer dat een fijne juf de school gaat verlaten.
De kinderen en ouders van de groep zijn al eerder geïnformeerd over haar  vertrek en de invulling van de
vervanging.
Wij wensen Marieke heel veel goeds en veel werkplezier op haar nieuwe school!

Foto’s voor nieuwe website
Donderdag 12 mei 2022 worden op en rondom de school foto’s gemaakt voor de nieuwe website van de
school. Wij verzoeken u de privacy instellingen, in Parro, van uw kinderen te  controleren op juistheid. In de
vorige Infomare hebben wij u hierover informatie verstrekt.

Studiemiddag vrijdag 8 april
De leerlingen zijn deze middag om 12.00 uur vrij.

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 14

Het leven vernieuwen

De wens om het leven te vernieuwen
wordt gevoed door de behoefte
om het oude los te laten en het
verlangen naar meer vrijheid,
duurzaamheid, veiligheid en
onderlinge verbondenheid. Een nieuw
bestaan waarin we anders omgaan
met onszelf en de dingen om ons
heen.

Jezus viert met zijn leerlingen Pesach.
Tijdens het avondmaal wordt het
eeuwenoude verhaal verteld over de
bevrijding van het Joodse volk uit de
slavernij in Egypte en de overgang
naar een nieuw leven in vrijheid. Voor
Jezus staat in dat nieuwe leven de
dienstbaarheid (en niet de macht)
centraal.
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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 B

Elena Bedrousjan uit groep 3A
Valerie Evers uit groep 3B
Miley Paulus, Lars Letteboer, Eliana Bedrousjan en Tristan Vlaskamp uit
groep 3C

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

5. Positive Behavior Support (PBS)

classdojo

Classdojo is een engels programma waarmee een kinderen kan belonen, door middel van het kind een punt te
geven. Je kunt bijvoorbeeld: een punt geven voor behulpzaamheid,rustig lopen en stil werken.
De juf of meester kan ook de hele groep een punt geven.
Ze kunnen ook een aantal punten kiezen en als de kinderen die behaald hebben dan krijgen ze een beloning.
De kinderen kunnen ook hun eigen poppetje kiezen bijvoorbeeld een halloween monstertje.

zo ziet het eruit^        Leerling uit groep 7a
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6. Actieweken: “Samen sterk voor Oekraïne”

Wat een geweldige actie weken hebben we achter ons! Kinderen hebben op veel
verschillende manieren geld ingezameld. Statiegeldflessen inleveren, klusjes doen,
cupcakes bakken en verkopen, eigen spulletjes verkopen, geld uit de spaarpot……..
en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het was hartverwarmend om te zien hoe
kinderen zich ingezet hebben.

Gisteren hebben we als afsluiting onze super gezellige fancy fair gehad. Wat een overweldigende en
hartverwarmende gezelligheid en drukte! In de groepen waren prachtige dingen gemaakt en die werden
allemaal verkocht. De spelletjes die gedaan konden worden zagen er ook allemaal heel gezellig uit.
Het raden van het aantal paaseitjes in de pot is geraden door Finn Vledder (3A). Inmiddels is hij misschien al
heerlijk aan het smikkelen van de gewonnen prijs. Van de Stichting Help Oost Europa stond er een tafel vol
met kaarten en leuke paas spulletjes.

Dankzij een groot aantal sponsoren konden we ook een grote verloting houden.
Van der Poel, Nielz, Bolk, Salon Maison, AH de Gors, Teamsportfabriek.nl, Packcenter,Toolstation,
Tuinkussen.nl, M-TRIX installatie adviseurs, Jopa Racing products, Stodt, Willis Towers Watson, Iris
Hairstyling, Dierenspeciaalzaak Hospers, Mcdonald's woonboulevard, Ricks bloemen, bakkerij Deterd,
Top1Toys: Heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.

Met een kleine aanvulling door De Mare is de totale opbrengst een mooi rond bedrag van € 6000,00!

Heel, heel, heel hartelijk bedankt iedereen!

Volgende week dinsdag 5 april zullen we een cheque met dit
bedrag overdragen aan een aantal mensen van de Stichting Help
Oost Europa.

7. Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdag 23 en 30 maart hebben de voorrondes voor het schoolvoetbaltoernooi plaatsgevonden. Op 23
maart (gr 5/6) hadden wij er prachtig weer bij, met volop zon! Op 30 (gr 7/8) maart was het een stuk kouder.
Toch mocht dat de pret niet drukken, er werd fanatiek gespeeld met als resultaat 4 teams uit groep 7/8 door
naar de finale! Bij de teams van de groepen 5/6 mocht 1 team door.
Deze 5 Mare teams spelen a.s. woensdag 6 april de finalerondes bij ON. Wij
wensen alle speelsters/spelers en coaches heel veel succes toe!
Wilt u onze Mare teams volgen a.s. woensdag? De standen en uitslagen worden
live bijgehouden via deze link: www.tournify.nl/live/schoolvoetbalalmelofinale2022

Alle coaches willen wij via deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet; zonder
de hulp van coaches is het voor de kinderen onmogelijk om mee te doen aan dit
schoolsporttoernooi.
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8. Goederen voor Oekraïne

Beste ouders en kinderen van de Mare,

Het was hartverwarmend om te merken dat zoveel ouders gereageerd
hebben op onze oproep voor goederen voor Oekraïne.
Vorige week hebben wij een aantal vluchtelingen opgehaald en de door u
gebrachte spullen meegenomen naar Polen.
Ook hebben we wat spullen naar de Zwanenhof bij Zenderen gebracht.  Daar
verblijven inmiddels een 60 tal vluchtelingen.
De spulletjes worden dus goed gebruikt zowel hier als in Polen  en Oekraïne.

Wij zijn vorige week met een overvolle bus naar Opole gereden.  Een stad in
Polen, waar 11.000 vluchtelingen worden opgevangen.
Toen we aankwamen waren er 18 brandweermannen die in een record
tempo de spullen uit de bus hebben geladen.
Daarna reden we door naar de hoofdlocatie  daar en hebben een aantal mensen meegenomen
in de bus. We merkten dat er wel aarzeling was en er zijn iets minder vluchtelingen mee terug
gekomen.
Tja, je stapt niet zomaar in een vreemde bus naar een vreemd land.

Inmiddels is de Zwanenhof helemaal vol en deze week komt huize
Alexandra aan de Vriezenveense weg ook grotendeels vol.

Wij zijn ongelooflijk bevoorrecht in Nederland en merken dat de
Oekraïense vluchtelingen ongelooflijk dankbaar zijn dat ze hier zo warm
worden opgevangen.
Ook door uw bijdrage is dit allemaal mogelijk!

Hartelijk dank hiervoor.

Vriendelijke groet,

Aafke Feenstra (oma van Santi, Sebas, Jelthe en Linn)
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