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Voorwoord
Schooljaar 22-23 is van start gegaan….
Dat de scholen weer zijn begonnen was afgelopen maandag luid
en duidelijk in de omgeving van De Mare te horen. Met twee
draaiorgels, één op het plein van de onderbouw en één op het
grote plein werden kinderen en ouders verwelkomt. Wij zouden
het al bijna vergeten zijn, maar wàt een beter begin dan de
afgelopen twee jaren. Weet u nog… de dranghekken op het plein
en niet mee naar binnen mogen op de eerste schooldag… Des te
meer genieten om kinderen èn ouders in de school te zien!!

Wij hopen dat iedereen kan terugkijken op een fijne vakantie. Na een periode van rust en ruimte is
het goed de draad van 'het dagelijkse' leven op te pakken. Wij hebben er zin in om er samen met de
kinderen en u er een goed, gezellig en leerzaam jaar van te maken met elkaar. Ook dit jaar gaan wij
vanuit onze slogan: Samen-zijn, samen leren aan de slag!

Een speciaal welkom voor kinderen, ouders èn medewerkers die nu nieuw op De Mare zijn gestart!
Juf Danyke, de vervangster voor juf Paulien, in groep 4c en onze onderwijsassistenten juf Melanie in
groep 3a/4a en juf Seval in groep 4b/5b.
Helaas moeten wij Paulien Schonewille in haar rol als juf nog missen. Gelukkig is zij wel regelmatig
op school om stap voor stap te werken aan haar herstel. Het is goed haar weer op de Mare terug te
hebben!

Informatiekaart
Volgende week krijgen de kinderen ( oudste van het gezin) de papieren Informatiekaart mee naar
huis. daarin vindt u op de achterzijde de jaarkalender. Tevens is deze te vinden op de site van de
school en op PARRO.

Informatiecafé
In verband met Corona konden de afgelopen twee schooljaren geen informatieavonden worden
gehouden. Nu is dat gelukkig wel weer mogelijk.
Dit jaar hebben wij de traditionele informatieavonden in een ander jasje gegoten en hebben het de
naam Informatiecafé gegeven.
U bent op maandag 12 september vanaf 19.00 uur van harte welkom in ons Infocafé! Meer hierover
leest u verder in deze Infomare en op de PARRO app.

1



Privacy-instellingen in verband met AVG
Vanuit de AVG wetgeving zijn wij jaarlijks verplicht u toestemming te vragen tbv het plaatsen van oa
foto’s of video’s. U kunt nu zelf in Parro de privacy-instellingen controleren en aanpassen, graag voor
1 oktober 2022.

Wijzigingen noodnummers en NAW gegevens
Mochten er wijzigingen zijn in noodnummers en/of NAW- gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
wilt u deze doorgeven aan de administratie van de school. U kunt uw mail met de wijzigingen sturen
naar administratie@demarealmelo.nl . Graag voor 1 oktober 2022.

Vrijwillige ouderbijdrage
Sinds 1 augustus 2021 is de wetgeving inzake de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Hierover
bent u vorig jaar reeds geïnformeerd. Om goed op de hoogte te zijn nemen wij u nogmaals mee in
deze (nieuwe) regelgeving met een video
https://maralm.ratgers.org/videos/Uitlegvideo%20vrijwillige%20ouderbijdrage.mp4 en onderstaande
tekst :

- Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Een basisschool  kan extra activiteiten buiten de gewone lessen om organiseren. Hiervoor

mag de school een bijdrage van de ouders vragen. Voorbeelden van extra activiteiten voor

leerlingen zijn: een schoolreis, het sinterklaasfeest, een kerstviering, een sportdag e.d.

- Bedrag en doel ouderbijdrage staat in schoolgids

In de schoolgids moet bij de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage altijd staan:

hoe hoog de ouderbijdrage is, voor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt,

 dat de ouderbijdrage voor extra activiteiten altijd vrijwillig is, dat leerlingen altijd mogen

meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders niet

betalen.

 De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

En aan welke activiteiten het geld wordt besteed.

- Is de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten op school verplicht?

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra

activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor

niet betalen, mogen altijd meedoen.  Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage

betalen. Scholen mogen een leerling geen vervangende activiteit aanbieden.

In de aankomenden weken kunt u een incasso  ontvangen vanuit Wiscollect (OBT) tbv de vrijwillige
ouderbijdrage van € 25,00.
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Veel leesplezier met deze eerste Infomare van dit nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare

1 Trefwoord week 36
Liever een lied
Deze week komen er via de jukebox,
in verhalen en activiteiten weer vijf
soorten liederen aan de orde en ook
nu weer onderzoeken de kinderen
wat de waarde en kracht ervan is.
Achter veel liederen schuilt een
bijzonder verhaal en een lied kan
troosten, in beweging zetten en nog
veel meer.

Het doorgaande leefwereldverhaal
waarin de Bijbelse psalmen zijn
verwerkt, komt deze week tot een
climax.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 9 sept Startactiviteit
● 12 sept INFO avond groepen 1 t/m 7
● 14,15 en 16 sept Kamp groepen 8
● 19 sept INFO avond groepen 8
● 26, 27 en 28 sept Kennismakingsgesprekken
● 27 sept Schoolfotograaf
● 5 okt Start kinderboekenweek

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
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● 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

Studiedagen schooljaar 2022-2023
● Maandag 24 okt 2022
● Maandag 9 jan 2023
● Donderdag 9 feb 2023 vanaf 12.00 uur
● Vrijdag 10 februari 2023
● Vrijdag 30 juni 2023

3 Diploma’s
Zwemdiploma C
Isabella Krol groep 5A

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

4 Startactiviteit

Ook dit jaar hebben we weer een leuke startactiviteit op het programma staan!
Op vrijdag 9 september wordt er voor alle kinderen van de Mare
een vossenjacht georganiseerd.
Tussen 18.15 en 18.30 uur kunnen alle kinderen op het schoolplein van de Mare
(bij de hoofdingang) een deelnameformulier ophalen. In de wijk rondom de Mare zitten veel juffen en
meneren verstopt, verkleed als “vos”.
Al die vossen moeten door de kinderen worden opgezocht, ouders mogen hierbij helpen!
De vossen kunnen tot uiterlijk 19.30 uur worden gezocht.
Als alle vossen gevonden zijn, kan het  deelnameformulier weer worden ingeleverd op het plein bij
de hoofdingang. Bij het inleveren van het formulier ontvangt elk kind iets lekkers. Voor de ouders
staat dan ook wat drinken klaar.
Ps. Neem zelf een pen mee naar de vossenjacht!
Bij slecht weer: u krijgt van ons een spoedbericht via Parro

4



5 Informatie café
Op maandag 12 september organiseren wij een info-café voor de groepen 1 t/m 7. Tijdens deze avond kunt
u informatie verkrijgen over het leerjaar van uw zoon/dochter. Tevens is er de mogelijkheid om meer
informatie te krijgen over de MR, OR, BSO's, logopedie, VVE, wijkcoach en de intern begeleiders binnen de
school. Mocht u vragen hebben voor de directie, dan is dit ook mogelijk.
De informatie in de groepen wordt gegeven in verschillende rondes. Deze zullen precies op de aangegeven
tijd starten. Graag dan ook op tijd aanwezig zijn in het lokaal, zodat wij tijdig kunnen beginnen. Lukt dit niet,
sluit dan bij de volgende ronde aan.

De inloop is vanaf 19.00u.
Ronde 1; 19.15u-19.40u
Ronde 2; 19.45u-20.10u
Ronde 3; 20.15u-20.40u

Wij hopen u allemaal van harte te mogen verwelkomen op maandag 12 september, de koffie en thee staat
voor u klaar!

6 Hoofdluis
De zomervakantie is weer voorbij. De eerste hoofdluis controles zijn al gedaan.
Mocht u tussen de controles door hoofdluis ontdekken bij uw zoon of dochter, wilt u dit dan bij de
desbetreffende leerkracht melden?
In de bijgevoegde folder vindt u de nodige informatie m.b.t hoofdluis.
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