
1. Voorwoord

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Anders dan u van ons gewend bent, ontvangt u vandaag de Infomare in plaats
van vrijdag. Dit in verband met het lange paasweekend.

Pasen
Afgelopen maandag begon de aanloop naar het Paasfeest met het eieren zoeken. Het ‘gouden ei’ leverde de
gelukkige vinder een chocolade paashaas op.
Vanmorgen is er in alle groepen het Paasfeest gevierd. De groepen 3 en 4 begonnen hun viering met
onderstaand gebed:

Goede God, vandaag willen wij u danken voor de zon en de maan. De sterren aan de hemel, voor het
licht dat het donker verjaagt.
Wij danken U dat er elke keer weer nieuw leven komt. Lammetjes in de wei, eendjes in de sloot. vlinders
op de bloemen.
Wij danken U dat wij van zoveel moois mogen genieten. Dat wij in deze wereld leven en daarvoor
mogen zorgen.
Help ons, God om onze aarde schoner te maken. Door zelf het goede voorbeeld te geven. Help ons
alles een beetje eerlijker te maken en lichter voor iedereen.
Wij danken U voor het Paasfeest. Het feest van nieuw leven. Het feest van licht.

De Paasvieringen werden afgesloten met een heuse Paaslunch met veel extra’s.

Eind Cito
Volgende week wordt de EIND CITO groep 8 afgenomen. Hoewel de adviezen al gegeven zijn en
de aanmeldingen voor het VO de deur uit zijn, is het toch altijd een ‘mijlpaal’ in het schooljaar voor
groep 8. Jongens en meisjes, heel veel succes!

Koningsspelen
Donderdag 21 april is het de beurt aan de groepen 1 t/m 4 om met elkaar te sporten en te spelen in kader van
de Koningsspelen. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de Koningsspelen op vrijdag 22 april. alvast veel plezier
allemaal!

Onthulling nieuw logo
De onthulling van het nieuwe logo krijgt steeds vastere vormen…
Vòòr de meivakantie wordt het huidige logo verwijderd om meteen nà de meivakantie plaats te maken voor het
nieuwe. De vlaggenmast op het plein aan de Rotsduif is van de week verwijderd. Natuurlijk komt daar iets
anders voor in de plaats, maar wat… dat houden we nog even geheim!
Dinsdag 10 mei is de datum waarop wij met elkaar het logo gaan onthullen. Volgende week ontvangt u nog
een berichtje over het tijdstip.
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Corona
Het dringende advies om na een positieve zelftest een test afspraak bij de GGD te plannen vervalt vanaf
maandag 11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment voldoende.

Zoals wij in de vorige Infomare hebben gecommuniceerd is het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
Vandaag 14 april geven wij aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8  twee zelftesten mee ten behoeve van
gebruik bij klachten. Wij blijven zelftesten meegeven zolang de voorraad strekt en afhankelijk van het beleid
van de overheid.

Herinnering: 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
Infomare  nr. 14 hebben wij u hierover informatie verstrekt.

Tot slot wensen wij, het team van de Mare, u Vrolijke Paasdagen!

Met vriendelijke groet,
Inge Wiemer
directeur De Mare

2. Trefwoord week 16

Kinderen ontrafelen, met voorbeelden, het veld rondom ‘zeker
weten’. Ze ervaren dat de een over precies hetzelfde onderwerp iets
zeker kan weten, terwijl een ander datzelfde niet zeker weet.
Ze leren dat het schadelijke gevolgen kan hebben als je iemand bewust van
iets onwaars overtuigt (fake news).

De Bijbelverhalen vertellen over de vrienden van Jezus die kort na
Pasen naar Emmaüs liepen en een bijzondere ervaring hadden. En over
de hogepriester die fake news de wereld inbrengt om te voorkomen dat
mensen gaan geloven dat Jezus een heel speciaal iemand is.

3. Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022

● 15 en 18 april                 Goede vrijdag en 2e Paasdag
● 20 en 21 april                 Eind Cito groep 8
● 21 april                           Koningsspelen groep 1 t/m 4
● 22 april                           Koningsspelen groep 5 t/m 8
● 25 april t/m 6 mei           Meivakantie
● 25 mei                            Studiemiddag kinderen vanaf 12.00 uur vrij
● 26, 27 mei                      Hemelvaartweekend
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● 1 juni                              Schoolreisje groepen 3
● 6 juni                              2e pinksterdag
● 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
● 14 juli                              Laatste schooldag leerlingen
● 16 juli t/m 26 aug            Zomervakantie

4. Diploma’s

Zwemdiploma A
Stijn Weusthuis uit groep 1-2C
Sam Remie uit groep 1-2C
Hugo Hoekman uit groep 1-2D
Thijmen Kleijer uit groep 3A
Zara Konus en Jasper Hulsink uit groep 3C

Zwemdiploma C
Jim Dam uit groep 3A

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

5. Positive Behavior Support (PBS)

Hoi,
Ik ga een stukje schrijven over PBS.

In de klas gaan we leuk met elkaar om en we hebben leuke klasgenoten.
Ook vinden veel kinderen dat we fijne vakken hebben.
In de pauze hebben we leuk buitenspeelgoed zoals hockeysticks en ballen, we hebben een voetbalveld en
een volleybalveld.
We hebben ook hele leuke juffen en ze vergeten vaak de Classdojo punten omdat het zo goed gaat in de klas.
En we spreken vaak af hoeveel punten we nodig hebben voor een beloning bijvoorbeeld 5000. Als we dat
gehaald hebben gaan we een leuke beloning doen bijvoorbeeld: schermpjes dag en disco.

Thomas

Groep 7B

6. Finales Schoolvoetbaltoernooi  woensdag 13 april 2022

Afgelopen woensdag konden de finalerondes dan eindelijk echt doorgaan! We hadden er prachtig weer bij en
5 teams van de Mare haalden het beste uit zichzelf tijdens de poulewedstrijden. Twee teams wonnen alle
poulewedstrijden; de Mare 2 (jongens groep 5b/6b) en de Mare 11 (meisjes groep 8).

De Mare 2 speelde in de halve finale tegen de Stapvoorde. Deze wedstrijd wonnen zij maar liefst met 5-1! De
finale mochten zij spelen in het stadion van Heracles tegen de Windhoek. Deze wedstrijd wonnen zij met 1-0,
waardoor dit team KAMPIOEN VAN ALMELO is geworden, in de categorie jongens groep 5/6. Een geweldige
prestatie!
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De Mare 11 werd poulewinnaar met 4 gewonnen wedstrijden. Zij moesten meteen de finale spelen tegen de
Heemde. Dit team had in de andere poule ook alle wedstrijden gewonnen. Er stond daardoor een spannende
wedstrijd op het programma die wederom gespeeld werd in het stadion van Heracles. De meiden gingen
ervoor, speelden erg goed samen, maar helaas verloren zij deze wedstrijd met 0-1. Daardoor werden zij 2e
van Almelo in de categorie meisjes groep 7/8.

Beide teams mogen door naar de regiofinales. Deze worden op woensdag 18 mei gespeeld in Vriezenveen.
We wensen De Mare 2 en de Mare 11 heel veel succes, maar nog veel meer speelplezier toe in de
regiofinales, zet hem op!

Uitslagen alle teams die meededen aan de finalewedstrijden:

De Mare 2 > Kampioen van Almelo (jo gr 5b/6b)

De Mare 7 > 3e in de poule (jo gr 7c)

De Mare 8 > 4e in de poule (jo gr 8a)

De Mare 9 > 3e in de poule (jo gr 8b)

De Mare 11> 2e van Almelo (meisjes groep 8a/8b)

Alle coaches die afgelopen woensdag weer met al hun
enthousiasme de tijd hebben genomen om de teams te
begeleiden, willen we via deze weg heel hartelijk bedanken. De sporttassen mogen volgende week (als het
kan met gewassen shirts en broekjes) weer op school worden afgeleverd.

7. Open Dag

Op woensdag 6 april organiseerden wij op de Mare onze open dag.
De dag verliep heel gezellig en een aantal mensen wist ons te vinden voor een rondleiding. De rondleiding
werd verzorgt door kinderen uit groep 8. Wat hebben zij de ouders veel informatie gegeven en op een prettige
manier de school laten zien. Na afloop van de rondleiding konden de ouders nog in de grote hal koffie/thee
drinken en evt. nog vragen stellen aan enkele mensen van de OR, MR of het team.
Kent u in uw omgeving nog mensen met jonge kinderen die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt? Vertel
ze dan over onze prachtige school! Ze zijn van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding.
Ze kunnen altijd contact opnemen met Marjan Heyink (0546-538703 of mheyink@demarealmelo.nl )  en een
afspraak maken.
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8. Type diploma uitreiking 11 april 2022

Ook dit schooljaar hebben leerlingen uit de groepen 7 en 8 weer deel kunnen nemen aan de typecursus. De
cursus werd op 28 maart 2022 afgesloten met het examen typevaardigheid. De kinderen hebben hard gewerkt
en zijn met mooie resultaten geslaagd, waar ze heel trots op mogen zijn! Maandag 11 april 2022 hebben de
kinderen op school van juf Ellen Olde Nordkamp hun diploma gekregen.

Daarnaast was er deze middag nog een verrassing! Vorig schooljaar heeft Melle
Hup type-examen gedaan en ze is daarbij cum laude geslaagd met 288
aanslagen per minuut met het cijfer 10! Dit was zo’n bijzonder goed resultaat dat
Melle landelijk de 2e prijs heeft gewonnen van beste kandidaat van het CBT
(Centraal Bureau Typevaardigheid) in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar! Juf Ellen
mocht haar hiervoor een mooie beker geven, een oorkonde en een bioscoopbon
en we zijn natuurlijk heel trots dat een leerling van De Mare en van Typeschool
Els dit heeft gepresteerd! Felicitaties voor Melle en Juf Ellen, die haar het typen
heeft geleerd!

We hopen natuurlijk volgend schooljaar weer nieuwe type talenten te kunnen
opleiden. Informatie over de typecursus van volgend schooljaar ontvangen de
ouders van groep 6 en 7 aan het einde van dit schooljaar.
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