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Activiteitenkalender
Vieringen
Voorjaarsschoonmaak
Nieuws van het team
Paddenstoelhuis gratis af te halen!
Bericht van de kinderraad
Koningsdag
Oproep namens Trias Groep
LET OP: wijziging datum musical en afscheidsfeest groep 8!

Activiteitenkalender (de jaarkalender is leidend. Bijzonderheden worden hieronder vermeld)
Morgen is het Nationale Buitenlesdag, een initiatief van IVN en Jantje Beton. Op Nationale Buitenlesdag geven
leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, - met meer
sport en spel en een beter lichaamsbesef presteren kinderen cognitief beter- maar het is ook nog eens heel leuk!
Ook Saron zal buiten gymles geven. Gepaste kleding is verstandig. We gaan natuurlijk uit van mooi weer en volgens de
weerberichten kunnen we eindelijk lente weer verwachten!
De verschillende bouwen zullen op afwisselende momenten buiten een les verzorgen. Ter inspiratie hebben we een
“buitenlesbundel”, vol met lesideeën en buitenlesinspiratie gekregen.

Vieringen
De vieringen vinden plaats in het speellokaal en starten om 11:30 uur. Ouders zijn van harte welkom!
11 april – geen viering ivm studiedag (alle kinderen vrij)
18 april – geen viering
25 april – alle bouwen, verjaardagen april en welkom nieuwe kinderen
16 mei – groep 1 t/4
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Voorjaarsschoonmaak
Op 25 april staat de schoonmaakwerkgroep weer op de jaarkalender. Deze werkgroep maakt op een aantal
momenten in het jaar extra schoon. Met name zaken die niet door de schoonmakers van school worden opgepakt
(binnenkant kasten, materialen enz.)

We hebben de laatste maanden erg veel wisseling van schoonmakers gehad. Vervolgens hebben we een aantal weken
dubbele bezetting van schoonmakers gehad om het achterstallige onderhoud, ontstaan door o.a. de wisseling weer
op te pakken. Desondanks blijft de school vaak rommelig en zou het team graag een schonere werkplek voor
kinderen, ouders en team wensen.
In de stamgroepen heeft dit ook de aandacht. We zijn een leef- en werkgemeenschap en met zijn allen
verantwoordelijk voor onze spullen. Dit heeft er bijvoorbeeld tot geleid dat we regelmatig de schoenen uit doen na
het buiten spelen om de vloer in de lokalen schoon te houden. Maar ook is er regelmatig overleg met Claudia en de
leidinggevende van het schoonmaakbedrijf om te zorgen dat de school goed wordt schoongemaakt.
Om een frisse start te maken en de laatste restjes oud stof weg te poetsen willen we iedereen vragen om woensdag
25 april mee te helpen met schoonmaken. Als we met een aantal ouders van 12:15 uur tot 13:15 uur flink aan het
werk kunnen dan is de school weer fris. Alle teamleden doen ook mee met poetsen!
Er zullen in de klassen lijsten hangen met wat er schoongemaakt kan worden. Wil iedereen zelf een emmer,
schoonmaakdoekjes meenemen? Stofzuigers en materiaal om ramen te lappen zijn ook welkom.
Schoonmaakmiddelen zijn op school aanwezig.
Opgeven voor de grote voorjaarsschoonmaak kan op de lijst bij de deur van de stamgroep!
Alvast enorm bedankt!
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Nieuws van het team
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

Paddenstoelhuis gratis af te halen!
Wie oh wie wil het poppenkasthuisje uit het speellokaal hebben? Gratis op te halen!
Graag een reactie naar a.vandeschepop@de-mare.org
Het huisje is goed te gebruiken maar moet nog wel hier en daar gerestaureerd worden.

Bericht van de kinderraad
We hebben de Kinderraad gevraagd een stukje te schrijven voor het Boomblaadje om uit te leggen wat ze
allemaal doen.
“Wij zijn de kinderraad en gaan hier iets over vertellen”
Nachtkatten: Elana en Marouscha / Doodskopaapjes: Thomas, Lian en Beran / Pumpkinheads: Lars, Madelief en
Arthur
Lars:
“Ik vind het belangrijk dat kinderen ook wat in kunnen brengen over de school.
Ik wil liever ook dat er evenveel speelgoed is voor kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
En ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen binnen school.
Ik vind dat daar de kinderraad voor is.”
Thomas:
“Ik vind het belangrijk dat de kinderen het fijn hebben op de Klimboom.
En ik vind dat er goede kanjerregels moeten zijn.
Ik vind het heel leuk om in de kinderraad te zitten.
Ik vind dat daar de kinderraad voor is.”
Marouscha:
“Ik vind de kinderraad belangrijk omdat het best wel veel dingen kan beslissen.
Je hebt ook wat te beslissen over de school.
En veiligheid praten we ook veel over, en dat vind ik het belangrijkste.
Ik vind dat daar de kinderraad voor is.”
“Dit was het we hopen dat jullie het begrijpen.”
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april staan de koningspelen op het programma. Ook dit jaar verzorgt Jumbo voor de zesde keer op rij het
Koningsontbijt. Voorafgaand aan de Koningsspelen ontvangen ruim 1,2 miljoen basisschoolkinderen dit gevarieerde
ontbijt. Samen gezellig en gezond ontbijten. Hoe leuk is dat?
Nieuw dit jaar is dat het Koningsontbijt voor en door kinderen is samengesteld: voor het eerst heeft Jumbo's Raad van
Kinderen meegedacht met het Koningsontbijt.
Het Koningsontbijt is dit jaar uitgebreid met gezonde producten en bestaat uit onderstaande producten:

Goudeerlijk Brood volkoren
Yam glutenvrij brood (op aanvraag)
Jumbo Speltwafels
Jumbo Halvarine
Blue Band Fruitspread
Jumbo Halvajam
Jumbo Appelstroop
Woezel & Pip Smeerkaas
Oranje gekookte eieren
Komkommer
Snoeptomaatjes
Appeltjes
Campina Lang Lekker Halfvolle Melk
Koningsspelen bekers
Koningsspelen waterkan
De samenstelling van het Koningsontbijt is dit jaar in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum. Daar zijn we erg blij mee. De kinderen hoeven van te voren niet te ontbijten maar voor flinke eters
is dat wellicht wel verstandig.
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Na het ontbijt gaan we aan de slag met spelletjes. Een draaiboek met alle spelletjes, materialen en organisatie is
aanwezig. We zijn alleen nog op zoek naar ouders die willen helpen met de spelletjes klaarzetten (op donderdag 19
april alvast verzamelen) en ouders die op 20 april willen helpen met de spelletjes. Opgeven kan bij n.buist@demare.org

Oproep voor een fijne plek namens Trias Groep

LET OP: wijziging datum musical en afscheidsfeest groep 8!
Musical en afscheidsfeest groep 8 is op dinsdag 17 juli i.p.v 18 juli.
Dit is anders dan in de jaarkalender staat aangeven.
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