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Voorwoord

Laatste loodjes breken aan
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken; schoolreisjes, oefenen voor de musical
door groep 8, extra uitjes en sportdagen. Maar ook serieuze zaken staan nog op de rol; de
CITO-toetsen, het schoolverslag en de laatste ronde oudergesprekken.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe groepsindeling. Dit jaar vragen de
punten op de bekende i tijd en aandacht. Daardoor is de informatiebrief over de groepsindeling
22-23 later dan gebruikelijk. In week 27 ontvangt u van ons de brief met alle informatie.

Nieuw speeltoestel
Vanaf a.s. maandag wordt een deel van de huidige speeltoestellen op het onderbouw plein
verwijderd en komt er één groot speeltoestel voor in de plaats. Deze hele 'operatie' gaat een
week duren. Houdt u onze facebookpagina in de gaten. Daar wordt de plaatsing gevolgd. Het
plein en de ingang van de onderbouw kunnen komende week niet gebruikt worden. De ouders
van de betreffende groepen (zijn/)worden (in een aparte brief) via Parro geïnformeerd over de
verdere gang van zaken. Meer informatie vindt u verderop in de Infomare.
Het is even een week 'doorbijten', maar dan hebben wij ook een prachtig speelplein!

Met vriendelijke groet,

mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare

1 Trefwoord week 24

Weerbaar
Je kunt kwetsbaar zijn omdat het
je aan iets ontbreekt: spierkracht,
zelfvertrouwen, moed of geloof. Als je
dat kunt terugwinnen, versterkt dat je
weerbaarheid.
Maar het leven zal altijd kwetsbare
kanten hebben: hoe gaan mensen
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daarmee om? Mag je je kwetsbaarheid
tonen? En heeft kwetsbaarheid een
eigen positieve kracht?

De held Simson is bezweken voor
z’n liefje. Nu is het geheim van zijn
lange haren verraden en heeft hij zijn
spierkracht verloren. Zijn toewijding
aan God vindt Simson echter terug, al
is het wel tegelijk het einde van zijn
verhaal.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2021-2022
● 22 juni                            Schoolreisje groepen 7
● 24 juni                            Schoolreisje groepen 6
● 8 juli Pleinfeest
● 11 juli                             Schoolreisje groepen 8
● 14 juli                             Laatste schooldag leerlingen
● 16 juli t/m 26 aug         Zomervakantie

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 Plaatsen nieuw speeltoestel op onderbouw plein

In week 24 van 13 juni t/m 17 juni as wordt er op het onderbouw plein een nieuw speeltoestel geplaatst.
Die hele week kan er geen gebruik gemaakt worden van het onderbouw plein, de toegang naar het plein
vanaf De Roodborst en de toegangsdeur voor de onderbouw. In verband met de veiligheid van kinderen,
ouders en medewerkers sluiten wij dit geheel af. Alleen de aannemer maakt gebruik van de toegang vanaf
de Roodborst met kraantjes en ander groot materieel. Brengen en halen van leerlingen van groep 1 t/m
groep 3 in genoemde week is dan ook via de hoofdingang van de school aan De Rotsduif. Het plaatsen van
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fietsen van leerlingen uit de genoemde groepen blijft op dezelfde plek maar niet via de toegang van het
onderbouw plein maar via de toegang aan het begin van de Roodborst bij het fiets/voetpad langs de
nieuwbouw van de school.
Ook de BSO maakt die week alleen gebruik van de hoofdingang van de school.

4 Diploma’s
Zwemdiploma A
Lisa Nijland groep  1-2 B
Madelief Harms groep 1-2 A
Zoë Meijer en Noud van Goozen 1-2 C

Zwemdiploma B
Liam Babanijan en Niene Dijkstra groep 3 B
Li-Jen Heins groep 4 B
Isabella Krol groep 4 B
Stijn Weusthuis 1-2 C

Zwemdiploma C
Lorî Konus groep 3 C

Strikdiploma
Feline van Zijl groep 1-2 B
Max Bolscher groep 1-2 A
Emilie Boom groep 1-2 D

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

5 Positive Behavior Support (PBS)

Uit groep 6 B Marilène, Finn en Andreas

Wat is PBS? Positive Behaviour Support.
Wat leer je? Schoolregels en positief gedrag.
Wat is er goed aan ? Je leert hoe je met regels om moet gaan.
Welke regel vindt je het belangrijkst? Handen en voeten bij jezelf.

Dit zijn de regels in de klas.
We lopen rustig
We zitten op onze stoel zoals het hoort.
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We houden onze handen en voeten bij onszelf.
We gaan vriendelijk en beleefd met elkaar om.
We luisteren naar elkaar
We vragen toestemming als je spullen van een ander wil gebruiken.
We praten zacht
We helpen als dat nodig is
We gebruiken het materiaal zoals het hoort.
We werken goed door
We laten de klas netjes achter
We houden ons aan de klas afspraken.

Gang\hal
We lopen rustig.
We houden onze handen en voeten bij onszelf.
We lopen zoveel mogelijk rechts
We gaan vriendelijk en beleefd met elkaar om
We praten zacht
We laten de ruimte netjes achter
We lopen direct door waar naar we moeten zijn

Toilet
We wassen onze handen
We spoelen netjes door
We houden de ruimte netjes

Plein
We gaan vriendelijk met elkaar om
We houden onze voeten en handen bij onszelf
We spelen leuk met elkaar
Wat je meeneemt naar buiten neem je ook terug mee naar binnen.

kleedkamer
We praten normaal
We kleden snel om
We laten de ander met rust
We houden onze handen en voeten bij onszelf

Fietsen pakken en terugzetten
We praten zacht
We pakken snel de fietsen
We lopen rustig
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We fietsen voorzichtig
We houden afstand

Stop loop praat
Als iemand jou pest zeg je stop als hij niet ophoudt dan loop je naar de juf of meester dan vraagt de
juf of meester heb je stop gezegd ja? dan gaat de juf of meester even naar die persoon toe

6 Bezoek gemeentehuis

Wij hebben met de groepen 7 voor Blink (dat is een
lesprogramma waar we allemaal presentatie´s bij maken)
partijen opgericht. En als je won mocht je een brief schrijven
naar de wethouder. Anouk Hulsink en Esmée van Nuil
hadden gewonnen, dus mochten een brief schrijven. Toen
hebben we een brief terug gekregen daarin stond dat we
een keer mochten afspreken op het gemeentehuis. Daar
gaan we nu op 17 juni heen. Ook mochten wij contact
opnemen met Noëlle Kolkman. Zij heeft ons prikkers, hesjes,
handschoenen en vuilniszakken gegeven. Die de school mag
gebruiken. Wij zijn hier heel erg blij mee!!

Vriendelijke groeten van Esmée van Nuil en Anouk Hulsink
Groep 7 A

7 Kunst en cultuur open huis Kaliber

Dompel je onder in kunst en cultuur tijdens het open huis van Kaliber

Op zaterdag 11 juni houdt Kaliber Kunstenschool open huis! Tijdens het open huis delen de leukste
docenten hun passie met je: ze vertellen over hun vak, hun lessen, en wat er zo fantastisch aan is.
Verder kun je instrumenten uitproberen, luisteren naar concerten en kijken naar een optreden van de
Talentenklas Musical. Kijk rustig rond, luister, geniet van de sfeer en doe mee! Ook kun je je tijdens
het open huis inschrijven voor twee gratis proeflessen, zodat je het op een later moment rustig kunt
uitproberen. Helemaal leuk!

Open huis Kaliber
Zaterdag 11 juni, 13:00-15:00 uur
Locatie: Kaliber Kunstenschool, Elisabethhof 2, Almelo
www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis
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