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Nieuwsbrief de Meiboom

Vanuit het team

Het is herfst en dat is altijd een gezellige drukke tijd op school. De
kinderen zijn helemaal in de ban van de feesten van Sint Maarten en
Sinterklaas. Ondertussen zijn we gestart met het project "leren van..." . In
onze aparte Jeelo nieuwsbrief kunt u de verslagjes van de verschillende
groepen lezen.

Jeelo
We zijn gestart met een mooie tentoonstelling gestart met het thema
Leren van mensen van vroeger". In de herfstvakantie kregen de kinderen
allemaal een schilderijenlijst mee en wat hebben we veel terug mogen
ontvangen met even zo veel prachtige verhalen en tekeningen/ plaatjes!
Voel u welkom om eens door onze hal te lopen en de verhalen te lezen en
te bekijken.
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Op donderdag 3 november was dominee Michiel de Zeeuw bij ons te gast om ons iets te vertellen
over Sint Maarten en Sinterklaas. Wie waren (of zijn) zij en wat kunnen we van deze personen
leren?
Dominee Michiel had een mooie presentatie voorbereid waarbij hij interessante verhalen
vertelde.
Sint Maarten
Wist u dat……
Sint Martinus soldaat was in het leger van de Romeinse keizer, Martinus ‘de moedige’ betekent,
Sint Martinus op een koude winteravond een zwerver zonder jas zag zitten in de sneeuw,
hij vervolgens met zijn zwaard zijn mantel doormidden
sneed en de arme man een helft gaf,
,
Sint Martinus eerst dacht dat het heel moedig was om te vechten,
Sint Martinus later besefte dat het nog veel moediger is om mensen te helpen
We daarom nu Sint Maarten vieren; de kinderen geven de mensen een liedje en de mensen geven daar iets lekkers voor terug.

Sinterklaas
Wist u dat……
Sinterklaas is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van Myra, een Griekse heilige,
Er maar weinig verhalen bekend zijn over Sint Nicolaas,
Het bekendste verhaal gaat over een arme man met drie dochters die dankzij anonieme giften van Sint-Nicolaas kunnen trouwen,
Sint Nicolaas volgens de verhalen de giften stiekem door het open raam gooide,
Hier mogelijk het strooigoed en de chocolademunten vandaan komen,
We van Sint Nicolaas kunnen leren dat het fijn is om anderen (anoniem) iets te geven.
Het Jeelo project gaat over ‘leren van mensen van vroeger’ en in het kader daarvan bezocht dominee Michiel de Zeeuw ons. Hij vertelde over
de personen Sint Martinus en Sint Nicolaas.
In de Jeelo nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over dit project en andere projecten. Ook staan in die nieuwsbrief belangrijke data
genoemd.

Executieve functies
Je zou kunnen zeggen dat executieve functies
manieren zijn waarop je je gedrag stuurt. Denk
aan doorzetten, iets afmaken waar je mee
bezig bent. Je kunt zulke vaardigheden
ontwikkelen en versterken. We noemen ze
Breinhelden. Hier zijn we schoolbreed mee
bezig en de komende periode werken we aan
spiegelkracht en plan-en regelkracht.
Spiegelkracht gaat over kritisch naar jezelf
kijken en het ontwikkelen van zelfreflectie. Het
gaat over eerst denken en dan doen.

Plan en regelkracht gaat over plannen en
organiseren; een plannetje maken en van voor
tot achter bedenken wat je daarvoor nodig
hebt en dat dan regelen. Ouders doen vaak
heel veel voor de kinderen, maar ze leren het
pas echt als ze dingen zelf voor elkaar moeten
krijgen. Leuk om thuis mee te oefenen.
De afgelopen periode werkten we aan
aandachtkracht en emotiekracht en die
krachten zijn al aardig ingeoefend en bekend
bij de kinderen. Wellicht heeft u er thuis ook al
iets van gemerkt. Mocht u meer informatie
over de Breinhelden willen hebben, vraag er
gerust naar.

Nieuwtjes

Luizengroep oproep

In groep 1 is Tije al druk aan het oefenen.

Het luizengroepje heeft de afgelopen periode

Welkom Tije op onze school!

twee keer alle kinderen gecontroleerd op
luizen en er zijn geen luizen aangetroffen. Er
zijn nog wel vrijwilligers nodig voor deze groep.
Mocht u interesse hebben kunt u even contact
opnemen met Froukje Bajema. Het mag ook
via Birgit.

Sinterklaas nieuws

Zaterdag 26 november zal Sinterklaas met zijn Pieten weer
in Warns aankomen. Namens de Oranjevereniging delen
wij deze poster met u.
Natuurlijk komt Sinterklaas met zijn Pieten dit jaar ook
weer bij ons op school. Hij zal maandag 5 december
langskomen. Het is altijd spannend hoe hij dit jaar weer bij
ons komt. Komt de Sint met Ozosnel? En neemt hij Malle
Pietje ook mee? En de rommelpiet, komt die dit jaar ook
weer naar school toe?
Het is een spannende en gezellige tijd. We maken er weer
een mooi Sinterklaasfeest van.
Met cadeautjes voor groep 1-4 en lootjes trekken en
surprises voor groep 5-8.

Informatie Lytse Bib

Ouderraad

we blij mee! Er wordt flink gelezen en boeken

factuur sturen voor de vrijwillige

geleend. Op donderdag kunnen de boeken

ouderbijdrage. Schoolreisjes en kamp zullen

weer omgeruild worden voor nieuwe boeken,

apart gefactureerd worden. Mocht u meer

ouders zijn welkom om de kinderen te helpen

informatie willen hebben over de bestemming

bij het uitzoeken van de boeken.

van de gelden of andere financiële vragen, kunt

De Lytse Bib draait met vrijwilligers en daar zijn

Binnenkort zal de ouderraad u de jaarlijkse

u terecht bij de penningmeester van de OR. .
Ter informatie:
* De kinderen mogen maximaal drie boeken
mee naar huis nemen.
* De kinderen mogen de boeken maximaal
drie weken lenen. Dan is het weer tijd om
nieuwe boeken te kiezen.

Informatie Corona

Wij houden u via de mail op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen
rondom Corona.
Heeft u vragen over Corona of wilt u dingen bespreken rondom Corona, aarzel dan niet om
contact op te nemen met Jella van Seters: jella.vanseters@kykscholen.nl

De leerlingenraad

Verslagen van de bijeenkomsten van de leerlingenraad kunt u vinden op de website
www.demeiboomwarns.nl

Ouderraad

Informatie over de ouderraad en de notulen van de vergadering komen op www.demeiboomwarns.nl
te staan onder het kopje Ouders, Ouderraad.

MR/OMR en GMR

Mocht u een vergadering willen bijwonen, bent u van harte welkom. Graag wel even aanmelden van
tevoren bij Maria of Froukje.
De notulen van de vergaderingen, de vergaderdata en andere informatie rond de MR, OMR en GMR
kunt u terugvinden op www.demeiboomwarns.nl onder het kopje Ouders, Medezeggenschap. Als u
dan naar het juiste kopje gaat, vindt u daar de desbetreffende informatie.

En verder:

Wij zijn een inzamelpunt voor batterijen, u kunt deze aan de kinderen meegeven.

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door, via onze website. Onder
het kopje ‘contact’ kunt u een online formulier
vinden om de wijziging door te geven.
Eenvoudig en snel. Na het doorgeven
verwerken wij het in ons administratiesysteem.

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil
deze kinderen mee laten doen!
Via 111 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze
kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee
een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag
Ouderinfo
Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek
aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen aantoonbaar
lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen. In de korte
film hieronder ziet u hoe Leergeld werkt!
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11 november

Sint Maarten

16 november

groep 5 en 6
scheepvaartmuseum

21 november

Studiedag leerkrachten, alle
kinderen vrij

week 48

oudergesprekken

25 november

Finale voorleeswedstrijd

5 december

Sinterklaas

16 december

Opening rondweg

22 december

Kerstviering om 10.30 uur
met aansluitend een lunch
Alle kinderen vrij

23 december

24 december- 8 januari

Kerstvakantie

