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Activiteitenkalender (de jaarkalender is leidend. Bijzonderheden worden hieronder vermeld)
Voor de voorjaarsvakantie krijgen de ouders van groep 3 t/m 7 een uitnodiging voor de kwartiergesprek naar
aanleiding van het rapport verslag. Voor de ouders van de kinderen van groep 8 is dit facultatief aangezien ze net een
gespreksronde hebben gehad.
Het verslag wordt 9 maart uitgedeeld. Wil iedereen de rapport verslagen op tijd inleveren?

Vieringen
De vieringen vinden plaats in het speellokaal en starten om 11:30 uur. Ouders zijn van harte welkom!
-

14 februari - viering “Doodshoofdaapjes”
21 februari – viering atelier 3 en open podium
7 maart – geen viering
14 maart – viering “Nachtkatten”

Nieuws van het team
In de week van 19 februari vieren we dat Claudia 25 jaar in het onderwijs werkzaam is!!!

Het Klaverblad team gaat dit vrijdagmiddag 23 februari, na schooltijd met haar vieren. Uiteraard zetten we haar op
school ook nog even in het zonnetje!
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Sinds 1 januari 2018 maakt het team gebruik van andere e-mail adressen.
Claudia Diepstraten

c.diepstraten@de-mare.org

Fedor Baarslag

f.baarslag@de-mare.org

Saskia Hendriks

s.hendriks@de-mare.org

Judith Scholten

j.scholten@de-mare.org

Nicole Buist

n.buist@de-mare.org

Miranda Gerritsen

m.gerritsen@de-mare.org

Anne-Clair van de Schepop

a.vandeschepop@de-mare.org

Open Dag & meespeelochtend
We kijken terug op een geslaagde Open dag! We mochten 9 gezinnen welkom heten en een rondleiding geven door
onze school. En op deze dag was ook de start van het thema “multimedia”.
Na de gezamenlijke viering gingen alle groepen uiteen om workshops te krijgen van ouders en stamgroepleiders. Het
was dus een en al bedrijvigheid op school!
Naast informatie van Claudia en Saskia over onze school hebben de kinderen van de kinderraad de gezinnen een
rondleiding geven. Ook was Mattijs Hoogendijk van de schoolraad aanwezig.
We kregen positieve signalen terug van de gezinnen over de sfeer en de onderwijsvorm.

Komende week, 14 februari hebben we weer een meespeelochtend. We hopen de jonge kinderen dan weer terug te
zien.
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Voorleeswedstrijd
Aanstaande woensdag, 14 februari, zal Madelief onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd Olst-Wijhe.
We wensen haar heel veel succes en plezier!

Oproep namens Europa Kinderhulp
Wie wil er komende zomer een speelkameraadje bij?

“Beste ouders van leerlingen,
De zomervakantie lijkt voor u en uw kinderen misschien nog ver weg. Toch zijn er vast al plannen gemaakt. Niet ver van
u vandaan, in bijvoorbeeld Parijs, Berlijn, Rotterdam of Wenen leven kinderen die helemaal geen plannen maken. Niet
omdat ze dat niet willen, maar omdat een vakantie er voor hen niet in zit. Ze hebben wel een lange poos vrij, maar
moeten dan spelen in een veel te klein appartement. Meestal zonder een park of speeltuin in de buurt. Vader of moeder
is verdwenen, of heel weinig thuis, oudere broertjes of zusjes moeten voor de kleintjes zorgen, in vaak veel te kleine
behuizing. Zou u eens willen overwegen om één van deze kinderen een vakantie te gunnen? In de zomervakantie. Bij u
thuis. Voor twee of drie weken. Een bed, een extra bordje, een beetje extra aandacht en verder gewoon meedraaien in
het gezin. Dat is voldoende. Daarmee kunt u zo'n kind al de tijd van zijn of haar leven bezorgen.
Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks 1.500 kansarme kinderen in Nederland met
vakantie kunnen. We zijn elk jaar opnieuw op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor deze kinderen die het zo hard
nodig hebben er eens even "uit" te zijn.
De kinderen komen voor 2 cq. 3 weken naar Nederland. In Overijssel nodigen wij kinderen uit de volgende landen uit:
Oekraïne, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.europakinderhulp.nl.
Of neem contact op met het Secretariaat nieuwe gastgezinnen Overijssel: dhr. Arjan ter Haar, mail:
arjan.terhaar@europakinderhulp.nl “

Sprongetjes
-

Via de Parro app kunnen ouders op de hoogte worden gehouden van wat hun kinderen op school doen.
Foto’s, film of een tekst. De app is gratis te downloaden.
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