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Voorwoord

Waar wij een paar weken geleden nog in zomerkleding  liepen, lijkt het nu écht tijd voor een dikke
jas. De herfst is ontegenzeggelijk begonnen! Na een prachtige zomer toch ook weer een gezellige
periode.

Deze week stond in het teken van de eerste ronde ouder (en kind)gesprekken. Alle ouders hebben
kennis gemaakt met de leerkracht van hun kind(eren). Vanaf groep 6 zijn ook de kinderen bij de
gesprekken aanwezig geweest. Immers zij weten het beste wat zij van hun leerkracht nodig hebben
om er een goed en leerzaam jaar van te maken. Wij kijken terug op goede en informatieve
gesprekken.

Verderop in deze Informare leest u meer over afgelopen week tegen het pesten.

Reminder info-cafe
In de Infomare van 16 september hebben wij kort teruggeblikt op het eerste Info-café en u de vraag
gesteld om met ons mee te denken hoe wij ons Info-café voor een volgende keer kunnen verbeteren.
Hebt u ‘tips en tops’ voor ons, dan horen wij dat graag. U kunt uw reactie sturen naar
demarealmelo@demarealmelo.nl. In de evaluatie nemen wij uw reactie zeker mee. Bij voorbaat
DANK voor het meedenken! wij zien uw reactie graag tegemoet!

Muziekonderwijs
Donderdag 29 september zijn de muzieklessen onder leiding van onze nieuwe muziek docent Nienke
Langkamp gestart. Zij geeft om de week de muzieklessen in alle groepen. De andere week wordt de
les door de leerkracht herhaald. Op deze manier zorgen wij voor een doorgaande lijn in
muziekonderwijs en worden de leerkrachten ondersteund in de lessen.

Jeugdfonds Almelo
Jeugdfonds Almelo  gaat squla voor gezinnen die in aanmerking komen vergoeden. U kunt contact
opnemen met Jeugdfonds om een aanvraag te doen. Als de aanvraag wordt toegekend, krijgen de
ouders van Jeugdfonds een code waarmee zij een jaar lang gratis gebruik kunnen maken van squla.
U kunt contact opnemen Patricia Verbruggen of Miranda van Empel, Coördinator Jeugdfonds
Almelo, 06-38581688 (Patricia), 06-38581697 (Miranda) www.jeugdfondsalmelo.nl

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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1 Trefwoord week 40

Jij of ik?

Deze week gaat het over situaties
waarin er maar één persoon een
specifieke, aantrekkelijke plek
kan innemen. Het is jij of ik. Dat
wil zeggen: de keuze voor de een,
betekent de uitsluiting van de ander.
Kinderen verkennen waar en hoe dit
speelt en wat dit betekent voor
betrokkenen.

De Bijbelverhalen vertellen het
vervolg van de geschiedenis van
Abraham. Binnen zijn familie is er
maar plek voor één vrouw aan de top.
Wordt het Hagar of Sara?

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 5 okt Start kinderboekenweek
● 17 okt t/m 21 okt Herfstvakantie
● 24 okt Studiedag kinderen vrij
● 31 okt t/m 4 nov Week van de techniek
● 28 en 29 nov ANWB streetwise
● 26 dec t/m 6 jan 2023 Kerstvakantie
● 9 jan Studiedag kinderen vrij
●

3 Diploma’s
Zwemdiploma A
Romée Kobes uit groep 3B

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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4 Nieuws van de vertrouwenspersonen van De Mare

Een goede sfeer in de school en de schoolomgeving is een voorwaarde voor kinderen om zich zo
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Op De Mare werken wij daarom voortdurend aan een
vriendelijk en veilig klimaat met orde, rust, reinheid, regelmaat en rechtvaardigheid. Want pas als
een kind zich veilig voelt, kan het presteren!
Deze week (maandag 26 september tot vrijdag 30 september) was de week tegen pesten.
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorgen wij voor
een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor
verbinding en betrokkenheid.
Ook krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8 informatie over de vertrouwenspersonen van De Mare.
De vertrouwenspersonen gaan in de groepen 4 persoonlijk kennis maken met de kinderen. De
kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gaan op een speelse manier met het thema om.

Indien er met de kinderen problemen zijn die duidelijk met de school te maken hebben dan is het
natuurlijk het beste wanneer dat ook op school met de leerkracht of met de directie besproken kan
worden. Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de leerkracht en/of
directie niet uit komt, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersonen. Voor de kinderen is er
de mogelijkheid om via een briefje in de speciale brievenbus in de hal een berichtje te sturen naar de
contactpersonen.

De vertrouwenspersonen op school zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over
ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Onze
vertrouwenspersonen zijn er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt de
vertrouwenspersonen om hulp vragen als u een informele klacht heeft en deze met de school wilt
oplossen. De vertrouwenspersonen  wijzen de weg en kunnen adviseren.

De vertrouwenspersonen op de Mare zijn:
Joyce Ensink (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
Melanie Eggerink  (donderdag en vrijdag)

5 ANWB Fietsverlichtingsactie “Zet je licht aan!”

Bij de ANWB willen wij dat elk kind veilig op de fiets zit en
hier hoort ook een goed werkende fietslamp bij. Wij vinden
ieder ongeluk er eentje te veel. Daarom laten wij kinderen via
de verkeerslessen van ANWB Streetwise - net als op jouw
school - al vroeg kennismaken met het belang van goede
fietsverlichting. En ook dit najaar gaan wij weer op pad om
kinderen en scholieren eraan te herinneren hun licht aan te
zetten.
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6 Schoolkorfbaltoernooi Almelo

Afgelopen week vonden de finales plaats van het
Almelose schoolkorfbaltoernooi. Maar liefst 5 teams van
de Mare mochten meedoen in deze spannende finale.
Het team van groep 4 deed het supergoed! ZIj werden
winnaar van hun poule. Daarna moesten zij nog een
extra finalewedstrijd spelen tegen de nummer 2 en die
verloren zij helaas. Zij werden 2e van Almelo, een mooie
prestatie! (zie foto!) De teams uit de groepen 5 t/m 8
hebben lekker sportief gespeeld, maar wonnen helaas
geen beker. Volgend jaar gaan wij er weer lekker sportief
tegenaan! Alle coaches die hebben geholpen om dit
toernooi tot een succes te maken, willen we nogmaals
heel hartelijk bedanken voor hun inzet!
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