
Jaargang 2022-2023 • 16 september 2022 • nr: 02

Voorwoord

Dat het schooljaar ècht  van start is met de diverse activiteiten mag duidelijk zijn.

Eindelijk…na twee jaar de traditionele vossenjacht te moeten missen, was het ‘jachtseizoen’  op de
Mare-vossen weer open. Het was een kleurrijke jacht waar iedereen veel plezier aan heeft beleefd.
Met dank aan de organisatie, OR en de mooi verklede vossen!

Afgelopen maandag hadden wij ons eerste Info-café. Een nieuwe vorm van de gebruikelijke
informatieavonden. Het doel was om op een laagdrempelige manier in tijd en informatieverstrekking
ouders in de gelegenheid te stellen zich goed te laten informeren over het reilen en zeilen op school.
De informatie hebben wij breder willen trekken dan alleen de leerjaren. Ook over andere
schoolgerelateerde onderwerpen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs aan uw
kind, kon u zich laten informeren.
Om de pilot van het Info-café te kunnen verbeteren hebben wij uw reactie nodig. Hebt u ‘tips en
tops’ voor ons, dan horen wij dat graag. U kunt uw reactie voor 1 oktober  sturen naar
demarealmelo@demarealmelo.nl. In de evaluatie nemen wij uw reactie zeker mee.  Bij voorbaat
DANK voor het meedenken!

Het kamp van groep 8 is met het schrijven van dit voorwoord in volle gang. Een mooie startactiviteit
voor de achtste groepers aan het begin van een bijzonder schooljaar!

Sectorplan Covid-19
Hoe graag wij het ook anders zouden willen, Corona is en blijft ons nog steeds bezig houden. Over
het algemeen in een mildere vorm dan voorheen, maar… tòch is alertheid geboden.
Vanuit de overheid is er een Sectorplan Covid 19 in het leven geroepen voor het onderwijs. Hierin
beschrijft elke school welke (preventieve)acties in welke fase van het sectorplan worden genomen.
Het plan wordt in overleg en met instemming van de MR vastgesteld en dient als leidraad in ons
handelen. Meer informatie hierover hoort u op een later moment.
Het is goed om aan de voorkant over zaken na te denken en actieplannen klaar te hebben liggen. Het
is nóg beter als wij ze niet nodig hebben…!

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,

mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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1 Trefwoord week 38
De zoektocht zelf

Deze week onderzoeken de kinderen
uit wat voor fases een zoektocht
kan bestaan en ontdekken ze wat
belangrijk kan zijn om een zoektocht
tot een bevredigend einde te
brengen.

Abrahams zoektocht gaat verder. Na
een nieuw gesprek met God, worden
hij en Sara gedwongen hun horizon te
verbreden. Als ze dat doen, stuiten ze
op tegenslagen.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 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
● 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
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3 Diploma’s
Zwemdiploma B
Hugo Hoekman uit groep 3B

Veterstrikdiploma
Jolie Hartgerink uit groep 1-2B

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

4 Nieuws uit de ouderraad (OR)

Vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort kunt u mail ontvangen vanuit WIS collect met verzoek betalen ouderbijdrage.  Voor dit
jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00. De bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten
buiten het gewone lesprogramma om. Dit varieert van kosten die gemaakt worden voor de decoratie
/ aankleding school tot aan activiteiten als start, Sinterklaas,  Kerst, Pasen en afsluitingsactiviteit.
Voor ouders zijn niet alle kosten zichtbaar, maar er worden wel degelijk kosten gemaakt waardoor de
ouderbijdrage van groot belang is. Graag blijven wij de ouderbijdrage van u ontvangen.

Schoolfotograaf
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf langs op de Mare, namelijk op dinsdag 27 september.  Er is
gekozen om geen broer/zus foto te maken van ouders die een kind(je) hebben dat nog niet op school
zit of al van school af is.

Met vriendelijke groet,
OR de Mare

5 Vossenjacht

Een impressie van de vossenjacht door een leerling van groep 7.

Vrijdag 9 september 2022
Het was 18:10 ik zei tegen mama mama we moeten gaan naar
vossenjacht dan kunnen we misschien wel winnen. We gingen eindelijk
naar De Mare. Er waren heel veel ouders en kinderen. Ik zag mijn oude
buurvrouw staan. Zij deelde de blaadjes uit. Gelukkig bleef het de hele
avond droog. Aan het eind van de vossenjacht kreeg iedereen een pakje
drinken en een zakje chips. Elk leerjaar heeft een prijsje gewonnen. Ik
heb zelf ook gewonnen! We hebben allemaal een cadeaubon gekregen.
Het was een gezellige avond!

Groetjes, Marilène Jager groep 7B
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6 Schoolkorfbaltoernooi Almelo

Volgende week dinsdag 20 september doen bijna 70 kinderen van
de Mare mee aan het Almelose schoolkorfbaltoernooi bij Achilles.
De afgelopen 2 weken konden er al gratis trainingen worden
gevolgd bij Achilles en a.s. dinsdag spelen de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 met 12 teams tegen andere basisscholen uit
Almelo.
De teams die veel wedstrijden winnen en bovenaan eindigen in hun
poule, mogen een week later, op woensdag 28 september
meedoen aan de finale van Almelo. Wij wensen onze spelers veel
succes, maar bovenal heel veel plezier toe tijdens het toernooi!

Hieronder vindt u voor elke wedstrijdgroep een aparte link. Hierop zijn de uitslagen van de wedstrijden
online te zien. Mochten er nog wijzigingen komen, dan vindt u het actuele programma altijd hier, via de
juiste link.

Groep 3/4: https://www.tournify.nl/live/schoolkorfbal2022ckv34
Groep 5/6: https://www.tournify.nl/live/schoolkorfbal2022ckv56
groep 7/8: https://www.tournify.nl/live/schoolkorfbal2022ckv78

7 Kaliber kunstenschool

In oktober starten er een aantal leuke nieuwe cursussen én houden we een vriendenweek voor alle
dansliefhebbers.

Doe mee met blokfluitles

Muziek maken is superleuk én je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Veel muzikanten starten
met de blokfluit, omdat dit makkelijk te leren is. Kaliber Kunstenschool start met nieuwe
groepslessen voor kinderen van 7 tot 10 jaar. De open proeflessen staan gepland op 6 en 13
oktober, maar ook daarna kun je nog aansluiten.
Uiteraard mag je je vriendjes en vriendinnetjes meenemen!
Aanmelden kan via de website of telefonisch via 088-4868700.

Korte cursus Musical

Houd je van acteren, zingen en dansen? Dan ben jij voor musical geboren! In deze korte cursus van
10 lessen staat het ontdekken van de drie musical onderdelen centraal. Daarbij is spelplezier erg
belangrijk. Denk aan improvisatie, zelf scenes maken en een daarbij behorend kostuum uitzoeken,
liedjes instuderen met daarbij een passende dans.
Lijkt het je leuk, dan kun je op dinsdag 4 oktober om 15:30 uur langskomen bij de korte cursus
Musical. Meer informatie en aanmelden kan via onze website.
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Dans mee tijdens de Vriendenweek van Kaliber

Van 3 tot 9 oktober kunnen kinderen gratis meedoen aan danslessen van Kaliber in Almelo. Dan is
het namelijk Vriendenweek Dans. Het ideale moment om te ontdekken of je blij wordt van dansen. Je
kunt kiezen uit ballet of streetdance, of ga voor een yogales! Om een impressie te krijgen van een les,
kun je hier een superleuk interview lezen met onze leerling Pien. Doe je mee?

Kijk op www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek voor de lestijden. Hier kun je je ook aanmelden.
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