Nieuwsbrief Februari
2017

De Meiboom Algemeen

Open dag

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Dinsdag 17 maart is onze open dag! U
bent ’s morgens van harte welkom om een
kijkje in de groep van uw kind(eren) te
nemen.

De nieuwsbrief van basisschool De
Meiboom verschijnt minimaal 1x per
maand, maar indien nodig vaker. Waar u
ouders leest bedoelen wij ook
verzorger(s).
Groet, Team De Meiboom

Rapportfolio en gesprekken
De laatste toetsen zijn afgenomen en onze
eerste indruk is dat de IEP toetsen als veel
fijner ervaren worden door de kinderen
dan de CITO-toetsen.
Vrijdag 7 februari streven we ernaar om
de rapportfolio’s weer helemaal gevuld te
hebben, zodat u ze thuis kunt bekijken en
bespreken met uw zoon/ dochter.
Volgende week zijn de gesprekken over de
rapportfolio’s. U kunt u inschrijven via de
Parro-app. De kinderen zijn bij de
gesprekken ook van harte welkom.
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U bent welkom tussen 08.30 en 09.30 en
tussen 10.30 en 11.30 uur.
De groepsleerkrachten stellen het zeer op
prijs als u zich van te voren even op wilt
geven met de tijd erbij waarop u van plan
bent te komen. Dit kan via de mail en bij
een aantal leerkrachten ook via de Parro
App.

Koffieochtend
Op woensdag 18 maart staat er een koffie
ochtend gepland van 08.30-09.30 uur. De
onderwerpen zijn nog niet bekend.

Nieuwe leerling
Binnenkort zal Sara komen proefdraaien in
groep 1. Wij wensen haar een gezellige en
leerzame tijd toe op De Meiboom.

www.demeiboomwarns.nl
demeiboom@gearhing.net

Kwink, sociaal-emotioneel
leren
Wij zijn als school op zoek naar een nieuwe
methode Sociaal-emotioneel leren en hebben
een proefperiode aangevraagd voor de
methode ‘Kwink’.
In de bijlage vindt u de oudermagazine met
uitgebreide informatie over deze methode.
Daarnaast treft u de koelkastposter aan met
actuele informatie over de onderwerpen die
op school aan bod komen. Tevens zult u
regelmatig een oudernieuwsbrief ontvangen
met informatie over de lessen die gegeven
worden.
Over Kwink
Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind?
Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En
alle kennis die nodig is om de wereld om hen
heen te kunnen begrijpen. Maar er is
méér! Onderzoek wijst uit dat het essentieel is
voor kinderen om een aantal vaardigheden
goed te beheersen. Dat zijn o.a.: besef van
jezelf, zelfmanagement, besef van de ander,
relaties hanteren en keuzes maken.
Als kinderen weten waar ze goed in zijn en
waar hun grenzen liggen, hun emoties zelf
kunnen reguleren, zich kunnen inleven in
anderen, vriendschappen kunnen
onderhouden en verantwoorde keuzes
kunnen maken, zijn ze beter in staat om te
kunnen meedoen aan onze samenleving. En
die vaardigheden kunnen de kinderen
ontwikkelen en trainen met de methode
‘Kwink’ voor sociaal-emotioneel leren.

Schoolreisjes en Kamp
Binnenkort worden de schoolreisjes en uitjes
weer gepland en het kamp georganiseerd. In
de bijlage vindt u ons protocol aangaande
deze uitstapjes.
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Mocht u rijden voor een uitstapje en u wilt de
kilometers vergoed hebben, kunt u een
declaratieformulier vinden op de website van
school onder het kopje OR.

Schoolfruit
Op de Meiboom ontvangen wij
schoolfruit. De kinderen hoeven op
woensdag, donderdag en vrijdag geen
fruit mee te nemen van huis. Het mag wel.
U kunt alle informatie over schoolfruit
vinden op de site euschoolfruit.nl

Lytse Bib.
De bib is elke donderdag open van 8.20 9.00 uur. Er is dan een vrijwilliger
aanwezig om alles soepel te laten
verlopen en kinderen te helpen bij het
kiezen van boeken.
Er wordt van 8.30 - 9.00 uur in alle
groepen gelezen. Kinderen hebben
gedurende dat half uur de mogelijkheid
om boeken te wisselen voor zowel school
als thuis. Dit mogen ze zelf doen of samen
met hun vader, moeder of verzorger.
Vanaf 8.20 zijn ouders / verzorgers
welkom om met hun kind(eren) boeken te
kiezen.
‘Een boek gaat over wat je er zelf
uithaalt. Niet over wat de schrijver
belangrijk vindt.’

Levensbeschouwing
Deze maand starten we met het thema
Zorgen over zorgen, verzorgen en
verzorgd worden. Zorgeloosheid en een
zorgzame samenleving.
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De
centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan
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(Lucas 10, 33-37); Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De
kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho
(Lucas 18, 35-43).

Vanaf 17 februari werken we over het
thema ‘Ontbreken’, over ontbreken en
missen. Verliezen en opzoeken. Het feest
van het terugvinden.
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de
weggelopen zoon (Lucas 15).

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens
gewijzigd? Geef het online door! Via onze
website is het mogelijk een adreswijziging
of wijziging van andere gegevens
(bijvoorbeeld telefoonnummer of emailadres) door te geven. Op onze website
onder ‘Contact’ kunt u een online
formulier vinden om de wijziging door te
geven. Eenvoudig en snel! Na ontvangst
van uw wijziging voeren wij de wijzigingen
z.s.m. door in ons administratiesysteem.

Nieuws uit de groepen
Op www.demeiboomwarns.nl staat het
nieuws uit de groepen. Ook vindt u er
andere nieuwtjes en de schoolkalender.

In de spotlight…
De tuincommissie
De Tuincommissie draagt zorg voor
allerhande werkzaamheden op het
schoolplein/tuin. Uiteenlopend van kleine
reparaties tot grote veranderingen.
Werkzaamheden die een ieder van ons
kan uitvoeren, ook zonder enige kennis
van tuinieren. Op school zijn er veel
ouders met verstand van zaken, zij kunnen
altijd helpen met advies, wijze raad of de
helpende hand.
Gedurende het schooljaar wordt er zo nu
en dan een bijeenkomst geregeld om
bepaalde zaken die gedaan moeten
worden te bespreken, bijvoorbeeld een
tuindag. Verder wordt er in onderling
overleg bepaald wat voor werkzaamheden
er uitgevoerd dienen te worden en wie
daar het voortouw in neemt.
Wie voelt zich geroepen of lijkt het erg
leuk om eens een keer mee te helpen op
het plein/in de tuin, laat het de OR weten.
Vele handen maken licht werk en het is
reuze gezellig op zo’n dag, middag of
avond! U kunt zich aanmelden via de mail:
or.meiboom@gearhing.net of bij een van
de OR-leden.

Van de ouderraad

Laat uw groene hart en vingers spreken!

Er is een nieuwe ouder in de ouderraad
toegetreden te weten Marrit, moeder van
Carmen en Laurens. Wij wensen haar veel
plezier in de Ouderraad.

Namens de tuincommissie,
Marcel van Vaals

Schoonmaakmiddag
Dit jaar hebben we de opzet van de extra
schoonmaak op school iets aangepast.
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Voorheen was er 2 x per jaar een
schoonmaakmoment, dit willen we iets
consequenter aanpassen naar elke
vakantie. In de week voordat de kinderen
vrij zijn, gaan we schoonmaken. Zo stellen
we meer ouders in de gelegenheid om te
helpen, zit er iets meer regelmaat in de
schoonmaakmomenten en blijft de school
schoner. We zouden het fijn vinden als
iedereen een keer komt helpen.
Daarnaast kunnen er op datzelfde
moment ook kleine klussen in en om
school uitgevoerd worden, ook hiervoor
zoeken we ouders. Voor de datum ligt er
op de tafel in de hal een aftekenlijst met
klussen die gedaan kunnen worden. Graag
zelf boormachines en gereedschap
meenemen.
De eerstvolgende datum is voor de
voorjaarsvakantie en wel op dinsdag 11
februari van 14.30 tot 16.00. Komt u ons
helpen? Graag zelf emmer, sop en doekje
meenemen.
Vele handen maken licht werk, we zien we
jullie graag op dinsdag 11 februari van
14.30 tot 16.00!
Om alvast in de agenda te zetten: de
volgende schoonmaakmomenten zijn
donderdag 23 april (voor de meivakantie;
let op is veranderd!!) en woensdag 1 juli
(voor de zomervakantie)
Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergadering komen op
www.demeiboomwarns.nl te staan onder
het kopje Ouders, Ouderraad.
Het mailadres van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net
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Oud papier, voor op de
kalender
In Warns staat een keer per maand een
container op “de Waske” waarin u het oud
papier kunt doneren. De opbrengst van
dit papier is ten bate van onze school!
data

2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14,15,16 januari
11,12,13 februari
10,11,12 maart
14,15,16 april
12,13,14 mei
9,10,11 juni
14,15,16 juli
11,12,13 augustus
8,9,10 september
13,14,15 oktober
10,11,12 november
8,9,10 december

Wist u dat u ook lege batterijen bij ons op
school kunt inleveren? Graag! Wij kunnen
als school dan punten verdienen en
daarmee weer leerzame materialen
aanschaffen.

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

Identiteitscommissie/MR/OMR en
GMR
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de identiteitscommissie, MR, OMR en
GMR kunt u terugvinden op
www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders. Als u dan naar het juiste
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kopje gaat, vindt u daar de desbetreffende
informatie.

Agenda
7 februari
7 februari
10 en 13 februari
11 februari
17-21 februari
maart
17 maart
17 maart
18 maart
25 maart
31 maart
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Rapportfolio staat klaar
Voorstelling Frets
Rapportgesprekken
Schoonmaakmiddag
14.30 uur – 16.00 uur
Voorjaarsvakantie

Open dag
Studiemiddag team,
kinderen om 12.00 uur uit
Koffieochtend
OR vergadering
verkeersexamen
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