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Voorwoord

Sinds afgelopen dinsdagmiddag wordt onze mooie school opgesierd met ons nieuwe logo!
Samen met Bultje, de mascotte van Heracles, heb ik namens alle leerlingen en medewerkers het
logo mogen onthullen. Het was fijn om te zien dat ook ouders aanwezig waren. Dit geeft meteen
één van de waarden aan die verbeeld wordt in het logo: Samen- zijn.

Wat is de betekenis van ons nieuwe logo?
Vorig schooljaar hebben wij met het team onze nieuwe missie en visie geformuleerd. De kern van
onze missie en visie is weergegeven in onze slogan: Samen-zijn, samen leren! Het nieuwe logo
symboliseert de slogan.

Samen-zijn: de drie gekleurde cirkels staan voor ieders eigenheid. Je mag zijn wie je bent.
Iedereen is anders en iedereen draagt zijn/haar eigen kleur bij aan De Mare. En alle kleuren
samen vormen een verbintenis van een kleurrijk samen-zijn. De drie kleuren staan ook voor de
verbinding van de driehoek School-Ouder-Kind. Door de ‘pootjes’ van de bovenste cirkel is er een
verband met de andere twee cirkels. Welke cirkel met welke kleur de verbindende pootjes heeft,
kan per situatie verschillen. De ene keer is het kind die de verbinding of hulp zoekt met school en
ouders, de andere keer ligt de verbindende en helpende factor bij school of ouders.

Samen leren: op school wordt natuurlijk geleerd. Het leren wordt gesymboliseerd door het
‘vergrootglas’; een cirkel met een pootje. Ook hier kan elke gekleurde cirkel het vergrootglas
vormen. Hiermee symboliseren wij dat wij zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de
onderwijsvraag van de kinderen. Wij gaan voor Passend onderwijs.
Leren gebeurt niet alleen door kinderen. Ons team is zich steeds aan het ontwikkelen om beter te
worden. Ook wij kijken dagelijks door het vergrootglas van ‘Leren”. Bij leren en ontwikkelen
geldt dat je elkaar nodig hebt. Door in verbinding te staan met wat je leert en met wie je leert
kom je samen verder!

Het nieuwe logo breidt zich als een olievlek uit…
Afgelopen dinsdag de onthulling van het logo, woensdagochtend hingen de twee banners op het
grote plein, vandaag de eerste Infomare in het nieuwe jasje, de facebookpagina is van de week
voorzien van een nieuwe header en gisteren zijn de foto’s gemaakt voor de nieuwe website.
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Wij zijn blij met de kleur die wij met elkaar geven aan onze mooie school. Vanuit onze slogan;
Samen-zijn, samen leren! dragen wij het nieuwe logo van harte uit. Dit willen wij doen in
verbinding met de kinderen, met u  en met het goede onderwijs van De Mare!

Met vriendelijke groet,

mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare

1 Trefwoord week 20
Zinvol?

Deze week bekijken kinderen
verschillende dingen en stellen
daarbij de vraag wat die zinvol maken.
Ze ontdekken dat iedereen hier een
eigen antwoord op heeft.

In de Bijbelverhalen horen we hoe
Jona opgeslokt wordt door een vis
en in die vis bidt. Als hij uitgespuugd
is, besluit hij te gaan doen wat God
van hem gevraagd had. Hij gaat naar
Nineve.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022
● 25 mei                            Studiemiddag kinderen vanaf 12.00 uur vrij
● 26, 27 mei                     Hemelvaartweekend
● 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
● 4 juli                               Laatste schooldag leerlingen
● 16 juli t/m 26 aug         Zomervakantie
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023
● 17 okt t/m 21 okt          Herfstvakantie
● 26 dec t/m 6 jan 2023  Kerstvakantie
● 27 feb t/m 3 mrt            Voorjaarsvakantie
● 7 april                             Goede Vrijdag
● 10 april                           2e Paasdag
● 24 april t/m 5 mei          Meivakantie
● 18 en 19 mei                  Hemelvaart
● 29 mei                             2e pinksterdag
● 24 juli t/m 1 sept            Zomervakantie

3 Diploma’s
Zwemdiploma A
Noah Wolting groep 1-2D
Lisa de Boer groep 4B
Ariana Taleghani groep 4B

Zwemdiploma B
Emre Çapan groep 1-2C

Zwemdiploma C
Thijs Wenink groep 3B

Strikdiploma
Aznif Dikranjan groep 1-2B
Isabella Hoekstra groep 1-2C
Feline vd Vegt groep 1-2C
Hugo Hoekman uit groep 1-2D

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

4 Positive Behavior Support (PBS)

PBS-gesprek: Enkele reacties uit groep 7C.
● Elke week starten we met het onderdeel PBS. We kijken dan met elkaar welk

onderwerp er in die week extra aandacht krijgt.
● Het herhalen van de onderwerpen is handig, want soms vergeet je wel een regel. De

regels zijn eigenlijk best logisch, maar soms vergeet je ze toch.
● Er zijn ook afspraken die automatisch goed gaan omdat je ze ook al in vorige

groepen gehoord hebt.
● Je mag elkaar ook helpen herinneren aan een regel. Je kunt elkaar helpen.
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● Ik vind dat je jezelf onder controle moet hebben, daardoor krijg je het beter voor
jezelf en in de klas.

● Je leer minder afgeleid te zijn.
● Je mag meedoen en samen spelen en aardig zijn voor elkaar. Ook moet je sportief

zijn.
● Je moet het met de hele klas oplossen, als het toilet vies is, moet je samen een

oplossing verzinnen. Laat het gewoon netjes achter.
● PBS is een goed ding voor mensen die irritant zijn of niks doen.
● Goed luisteren naar elkaar en naar juf.

En de uitsmijter:
● PBS is gewoon iets waar je je aan moet houden.

5 Verkeersveiligheid en parkeergedrag

Het is alweer een tijd geleden dat er met u gecommuniceerd is over de parkeergedrag rondom de
school tijdens het brengen en halen van uw kind(eren), onze leerlingen. Veel gaat goed, maar er zijn
ook foutparkeerders. Zie de bijlage afkomstig van politie en handhaving.

Note van handhaving en politie:
Let op: Vanaf week 20 zullen wij hiertegen handhavend gaan optreden. De bekeuringen
bedragen: €100,00 euro exclusief €9,00 euro administratie kosten.

6 Nieuws van GGD en Loes

In de laatste maanden van dit schooljaar hebben wij, LOES Cursusbureau JGZ, nog een (gratis)
webinar en fysieke bijeenkomsten georganiseerd die we u graag willen aanbieden. Deze gaan
allemaal over opgroeien en opvoeden. Zie de bijlage: Kalender
cursusaanbod.

De Teek
Het is goed om meer te weten
over de risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Kijk op
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor informatie en
voorlichtingsmateriaal.
Ook op de website van GGD Twente is er praktische informatie te
vinden over teken:

https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen

Bescherm je tegen teken!
Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de bebouwde
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kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt, zijn de teken actiever.
Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in
hoog gras. Van een tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te
voorkomen! Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie.

Hoe voorkom je een tekenbeet?
Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de
bosjes of hoog gras. Je kunt je beschermen door dichte schoenen en een lange
broek te dragen. Controleer het lichaam en de kleren van je kinderen en jezelf
regelmatig op teken. Bij kleine kinderen zitten teken vaak achter de oren of in de nek.

Download de app
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans wordt dat de teek je ziek maakt.
Download de ‘Tekenbeet’ app van het RIVM voor informatie over bijvoorbeeld hoe je
een teek succesvol verwijderd. Ook vind je in de app de Tekenradar waar en
wanneer de teken in Nederland actief zijn en vind je er informatie over de ziekte van
Lyme en TBE. Download de gratis app via de AppStore of via GooglePlay. Zie de bijlagen

7 Corona informatie

Peiling corona maatregelen onderwijs: doet u mee?
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles
gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering
verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende
maatregelen, onzeker en zwaar.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij nogmaals in deze situatie belanden, wordt er gewerkt aan
plannen rondom preventie en scenario’s. Zo kunnen wij zorgen voor meer voorspelbaarheid wanneer
het virus onverhoopt weer oploopt. Het ministerie van OCW wil via een peiling onderwijspersoneel,
bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de corona maatregelen in de
afgelopen twee jaar. Met uw antwoorden krijgen wij meer zicht om deze plannen goed vorm te
geven. U vindt de peiling hier. Wij hopen op een hoge respons!

Zelftesten alleen voor eigen gebruik
De zelftesten zijn bedoeld voor eigen gebruik door de leerlingen en personeelsleden op school.
Helaas hebben heeft OCW geconstateerd dat er zelftesten op Marktplaats worden aangeboden. Het
mag duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is.

Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen is vervallen. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest te
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doen. Leerlingen en personeel kunnen deze testen gebruiken bij klachten of bijvoorbeeld bij een
corona-uitbraak op school. Vandaag krijgen de groepen 6, 7 en 8 zelftesten mee.
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