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Voorwoord

De eerste periode van het schooljaar zit erop en de herfstvakantie ligt op ons te wachten.
Zoals elk jaar is het centrale thema van de afgelopen weken de opstart van het jaar; de groep leren
kennen, met elkaar de regels en routines neerzetten in de gouden weken en de start- en informatie
activiteiten. Wij kunnen terugkijken op een goede start!

Het heeft even op zich laten wachten, maar… de nieuwe Website van De Mare is vandaag ‘live’
gegaan! Met het starten van de nieuwe site is het traject van nieuw Logo en huisstijl afgerond.
Overal is De Mare herkenbaar aan de drie met elkaar verbonden gekleurde cirkels; de grafische
weergave van onze slogan ‘Samen-zijn, samen leren.’

Vorige week is de Kinderboekenweek van start gegaan met het thema Gi-ga-groen. In alle klassen
zijn diverse (lees)activiteiten geweest. Het thema werd vandaag afgesloten met een
toneelvoorstelling door en voor onze eigen leerlingen. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hadden
een toneelstuk voorbereid voor de groepen 1 t/m 4. Geweldig om zo met èn voor elkaar bezig te zijn!
Een mooie invulling van onze school slogan ‘Samen-zijn, samen leren!

Afgelopen woensdag hebben de groepen 1 en 2 hun thema ‘Naar het bos’ afgesloten met een ‘open
bos’ in plaats van een open huis. Alle ouders waren van harte welkom. Wat mooi om te zien dat er
zoveel betrokkenheid en belangstelling was. Ouders werden meegenomen in wat de kinderen
allemaal geleerd hebben en waar zij mee bezig zijn geweest.

Gisteren zijn de groepen 8 naar een open lesdag op het Oude Erasmus geweest. Zij hebben daar
een echte lesdag gehad; elk uur een ander vak en andere docent. De oriëntatie en voorbereiding op
het Voortgezet onderwijs wordt al zichtbaar.

Met ingang van maandag 31 oktober gaat Wendy Baartman, leerkracht van groep 1/2C met
zwangerschapsverlof. De ouders zijn middels een brief geïnformeerd over haar vervanging.
Wij wensen Wendy een fijn verlof!

Tot slot  wensen wij u een fijne herfstvakantie! graag tot maandag 24 oktober.

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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1 Trefwoord week 43

Kan het anders?

Deze week is de vraag:kan het anders?
Niet één op de hoogste positie.
Niet jij of ik? Die vraag wordt tegen
verschillende situaties aangehouden.
Kinderen ontdekken wanneer het
anders kan en wanneer niet.

In de Bijbelverhalen volgen wij
Abraham die van God een moeilijke
opdracht krijgt. Het laatste verhaal
sluit de serie over Abraham af. Hij
regelt een vrouw voor Isaak.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 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
Ritsdiploma
Femke Reurink uit groep 1-2B
Noah Jongsma uit groep 1-2A

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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4 Positive Behavior Support (PBS)

Verantwoordelijkheid toilet

Verantwoordelijkheid is dat  als iemand iets van je vraagt van houdt de toilet schoon dan doe je dat.
Voorbeelden van verantwoordelijkheid op het toilet zijn bijvoorbeeld: dat het rond de bril nat is en
dan meld je dat bij de juf/meester. Of je maakt het netjes schoon. En als er een papiertje naast de
toilet ligt dan ruim je die netjes op. Op de bovenbouw is ook een invullijst van wanneer en wie naar
het toilet gaat als je dat invult en de bril is vies dan kijk je wie voor jouw is geweest en ruim je dat
samen op. Zo blijft het schoon op het toilet.[respect] Was je handen als je van het toilet klaar bent.

Groetjes, Jort en Milan 8C

5 Lampionnenoptocht vrijdag 11 november

Nu het ‘s avonds weer een beetje eerder donker wordt, organiseren wij voor de kinderen van groep 1
t/m 3 weer een lampionnenoptocht die ze gezellig samen met hun ouders mogen meelopen.
De kinderen zullen hiervoor in de klas een lampion maken. U moet wel zelf voor een lichtstokje
zorgen. Natuurlijk mogen ook de kinderen uit de hogere groepen meelopen, maar zij moeten zelf
voor een lampion zorgen.
We verzamelen op het grote plein bij de hoofdingang v.a. 18.15 uur en rond 18.30 uur gaan we een
(korte) route door de wijk lopen.
Na afloop kunt u op het kleuterplein nog met uw kind genieten van een stukje gezelligheid en wat
lekkers.
Voor deze avond hebben wij nog wat mensen nodig die thuis een pak chocolademelk warm willen
maken. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Voorafgaand aan de lampionnenoptocht kunt u de chocolademelk in een thermoskan (voorzien van
naam en groep waarin uw kind zit) bij één van de leerkrachten inleveren. Uiteraard krijgt u de
thermoskan weer terug.
We hopen natuurlijk op droog weer. Wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn hoort u dit
tijdig via Parro en via de ouderapp van de groep waarin uw kind zit.
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6 Bibliotheek Almelo - de Beste?

Jaarlijks wordt een bibliotheek uitgeroepen tot ‘Beste Bibliotheek van Nederland’.
De bibliotheek Almelo is één van de genomineerden; hoe gaaf is dat!
Natuurlijk gaat deze mooie bibliotheek voor de titel: Beste bibliotheek van Nederland.
Hiervoor kan er gestemd worden via de site: https://bibliotheekblad.nl/stem-op-de-beste-bibliotheek

Graag willen we de bibliotheek van Almelo steunen met onze stem; stemt U mee?
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